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517. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

ревалоризацијата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/62 
и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 

ПОТРОШУВАЧКА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

I. Општи одредби 
Заради усогласување на книжните вредности 

на основните средства и средствата на заедничката 
потрошувачка со цените по кои се врши нивната 
замена, здравствените установи се должни да из-
вршат ревалоризација на овие средства "со состој-
бата на 30 септември 1963 година, а на начинот и 
според постапката што се предвидени со оваа од-
лука. 

Со ревалоризацијата се усогласуваат книжните 
вредности на предметите што ги сочинуваат основ-
ните средства и предметите што ги сочинуваат сред-
ствата на заедничката потрошувачка со текуштите 
цени на овие предмети, со примена на коефициен-
тите определени во Табелата на коефициентите, 
што е напечатена кон оваа одлука и нејзин е со-
ставен дел. 

2. Како здравствени установи во смисла на оваа 
одлука се подразбираат здравствените станици, 
здравствените станици во работните организации, 
здравствените домови, диспанзерите, поликлини-
ките, медицинските центри, станиците за брза по-
мош, општите и специјалните болници, клиниките, 
заводите за здравствена заштита, другите заводи, 
институтите, природните лекувалишта и закрепу-
валишта, аптеките, како и станиците за дезинфек-
ција, дезинсекција, дератизација и другите устано-
ви што се регистрирани како здравствени установи. 

На обврската за ревалоризација и подлежат и 
здравствените установи во изградба или во постап-
ката на ликвидација. 

3. На ревалоризација и подлежат предметите 
што ги сочинуваат основните средства и предметите 
што ги сочинуваат средствата на заедничката по-
трошувачка. 

Предметите од ставот 1 на оваа трчка подлежат 
на ревалоризација и кога се вон употреба, или се 
во изградба или во фазата на монтажа. 

На ревалоризација не подлежат: 
1) вредноста на земјиштето; 
2) вредноста на уредите и постројките на к у ј -

ните и пералните (групите 43 -и 44) од Табелата 
на нормативите на просечниот век на траењето и 
на нормите на отписот која е составен дел на Од-
луката за амортизацијата на основните средства во 
здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 5161 и 9/62); 

3) вредноста на крупниот алат, лабораториска 
опрема, деловен и неделовен инвентар, освен меди-
цински уреди (групата 71—1) медицинските апара-
ти (групата 71—2) и медицинските инструменти (гру-
пата 71—3) од Табелата наведена во ставот 3 под 2 
на оваа точка; 

4) вредноста на основното стадо; 
5) основачките вложувања. 
За земјиштата што немаат книжна вредност таа 

вредност ќе се утврдува: 
1) за неземјоделските земјишта — по единствена 

цена од 20 динари за 1 квадратен метар; 
2) за земјоделските земјишта — според про-

ценката од комисијата што ќе ја определи самата 
здравствена установа. Проценката на ова земјиште 
ќе се изврши според книжната вредност на слич-
ните земјишта. 

4. Здравствената установа може да одлучи вре-
дноста на одделни предмети што ги сочинуваат 
основните средства и средствата на заедничката 
потрошувачка да не ги ревалоризира ако се тие 
средства трајно вон употреба (трајно ^ ф у н к ц и о -
нални средства). 

Во случајот од ставот 1 на оваа точка здрав-
ствената установа е должна посебно да ја искаже 
вредноста на предметите што не се ревалоризираат, 
според книжната состојба на 30 септеври 1963 го-
дина. 

Одлуката за - определување на предметите што 
не се ревалоризираат ја донесува советот на здрав-
ствената установа, во согласност со околиската 
комисија за ревалоризација. Ако за околијата не 
е формирана комисија, согласноста ја дава органот 
на управата на околиското собрание надлежен 
за работите на народното здравје. Ако вкупната 
неотпишана вредност на овие предмети, според 
состојбата на 30 септември 1963 година, изнесува 
над десет милиони динари или ако во републиката 
не се формирани околии, е потребна согласност од 
републичката комисија за ревалоризација на основ-
ните средства. 

5. Состојбата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка на 30 септем-
ври 1963 година ја сочинува состојбата утврдена 
со пописот (инвентурата) на 31 декември 1062 година 
во врска со донесувањето на завршната сметка за 
таа година, коригирана со промените на оваа со-
стојба настанати до 30 септември 1962 година. 

Состојбата на основните средства и на средства-
та на заедничката потрошувачка ќе се дополни 
со предметите што не биле евидентирани во здрав-
ствената установа, без оглед на товар на кои сред-
ства се прибавени овие предмети. Проценката на 
вредноста на овие предмети ќе ја изврши коми-
сијата што ја формира управниот одбор на здрав-
ствената установа. 

И. Ревалоризација на градежните објекти 
и долгогодишните насади 

6. Ревалоризација на вредноста на градежните 
објекти се врши со исправка на нивната книжна 
вредност, со примена на пропишаниот коефициент 
за односниот вид објект за годината во која е 
изграден објектот, врз книжната вредност и врз 
отпишаниот дел на вредноста (исправка на вред-
носта). 

Исправката на книжната набавна вредност на 
градежните објекти чија изградба траела повеќе 
години, се врши на тој начин што врз вредноста 
на вложувањата од секоја година, според состој-
бата на книговодство, се применува соодветниот ко-
ефициент. 
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Исправката на отпишаниот дел на вредноста 
на градежните објекти од ставот 2 на оваа точка 
се врши со примената на пондерираниот коефици-
ент, кој се добива кога ревалоризираната книжна 
набавна вредност според ставот 2 од оваа точка ќе 
се подели со книжната набавна вредност на објек-
тот пред ревалоризацијата или кога врз а л и м о т -
ните делови на отпишаниот дел на вредноста сраз-
мерно со годишните вложувања ќе се применат 
соодветните коефициенти. 

Ако најмалку ВО% од вкупната вредност на 
градежниот објект е изградено во една година, ре-
валоризацијата на вредноста на тој објект во це-
лина може да се изврши со примена на коефи-
циентот пропишан за таа година. 

Вредноста на градежните објекти што биле за-
вршени до 31 декември 1954 година и ,како такви 
попишани и проценети според прописите за про-
ценката на основните средства на здравствените 
установи, се ревалоризира со примена на коефи-
циентот пропишан за односниот вид градежни 
објекти за 1954 година. 

Вредноста на градежните објекти кои на 31 
декември 1954 година како незавршени се попиша-
ни и проценети -се ревалоризира на тој начин што 
врз делот на вредноста на објектот проценет на 
31 декамври 1954 година "се применува коефициен-
тот за 1954 година а врз вредноста на вложувањата 
извршени во наредните години се применуваат ко-
ефициентите што важат за односните години. 

Вредноста на градежните објекти наголемена со 
адаптација или доградба се ревалоризира на тој 
начин што врз вредноста на објектот пред адапта-
цијата односно доградбата се применува коефици-
ентот според ст. 1 до 6 на оваа точка, а врз делот 
на вредноста остварен со адаптација односно до-
градба — коефициентот што важи за годината во 
која е извршена адаптацијата односно доградбата. 

7. Ревалоризација на вредноста на долгогоди-
шните насади ќе се изврши според одредбите од 
оваа одлука што важат за градежните објекти. 

III. Ревалоризација на опремата 
8. Ревалоризација на вредноста на опремата 

(орудија за работа и др.) попишана и проценета на 
31 декември 1954 година, според 'прописите за попи-
сот л проценката на основните средства во здрав-
ствените установи, се врши со примена на един-
ствениот коефициент од 1,20 врз книжната набавна 
вредност и врз отпишаниот дел од таа вредност. 

9. Ревалоризација на вредноста на опремата на-
бавена од домашно производство, која не била про-
цената 1954 година, се врши со примена на коефи-
циентот пропишан за односниот вид опрема и за 
годината волкоја е извршена набавката, и тоа врз 
книжната набавна вредност и врз отпишаниот дел 
од таа вредност. 

10. Ревалоризација на вредноста на опремата 
увезена по 1954 година се врши со исправка на 
книжната набавна вредност и отпишаниот дел од 
таа вредност. 

Ревалоризација на книжната набавна вредност 
се врши на тој начин што: 

1) делот на набавната вредност на основното 
средство платен во странска валута — се пресме-
тува според единствениот пресметковен курс што 
важел на 31 декември 1961 година; 

2) делот на набавната вредност кој претставува 
износ на коефициентот платен при набавката — се 
заменува со износот на царината што била во сила 
за односниот вид опрема на 31 декември 1961 го-
дина; 

3) делот да набавната вредност што претставува 
платен данок на промет, трошоци за допрена, мон-
тажа и евентуални други трошоци платени со ди-
нарски средства — не се менува. 

Исправката на отпишаниот дел на опремата 
увезена од странство се врши со примена на пон-
дерираниот коефициент, кој се добива кога испра-
вената книжна набавна вредност на опремата ќе 

се подели со набавната вредност пред ревалориза-
цијата. 

Ако поради непостоење на увозни документи не 
може да се утврди износот на странската валута 
платен за опремата, ревалоризацијата на таквата 
опрема ќе се изврши согласно со одредбите од оваа 
одлука за ревалоризација на опремата од домашно 
производство. 

Опремата увезена 1962 и 1963 година не се ре-
валоризира. 

11. Ревалоризација на медицинските уреди, апа-
рати и инструменти ќе се изврши според одредби-
те од оваа одлука што важат за опремата. 
IV. Ревалоризација на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка прибавени 

по пат на пренесување со надоместок 
12. Ревалоризацијата на вредноста на предме-

тите што ги- сочинуваат основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка, а со кои 
здравствената установа ќе ее здобие по пат на пре-
несување со надоместок од друга здравствена уста-
нова кај која овие предмети биле на користење 
или друго општествен о-прави о лице, се врши спо-
ред одредбите од оваа одлука што важат за ре-
валоризацијата на вредноста на опремата од до-
машно производство односно на градежните објект% 
со примена на коефициентот за односниот вид 
средства за годината во која е извршено прене-
сувањето. 
V. Постапка за спроведување на ревалоризацијата 

13. Здравствените установи се должни ревало-
ризацијата на предметите на основните средства 
и на средствата на заедничката потрошувачка да ја 
извршат до 15 ноември 1963 година. 

Резултатите на ревалоризацијата здравствените 
установи ќе ги искажат врз посебно пропишаните 
обрасци. 

До рокот наведен во ставот 1 од оваа точка, 
здравствените установи се должни да и ги предадат 
на Службата на општественото книговодство при 
Народната банка на чие подрачје е седиштето на 
здравствената установа резултатите на ревалори-
зацијата врз пропишаните обрасци во потребен број 
примероци. 

14. Службата на општественото книговодство е 
должна: 

1) да презема мерки сите здравствени установи 
од нејзиното подрачје благовремено да извршат 
ревалоризација и да и ги поднесат материјалите за 
ревалоризацијата, ако здравствената установа до 
15 ноември 1963 година не ги поднесе материјалите 
за ревалоризацијата — да поведе постапка поради 
стопански престап; 

2) да провери дали примените материјали за 
ревалоризација се потполни и формално исправни, 
па ако не се, да ја повика здравствената установа 
во определениот рок, кој не може да биде подолг 
од 5 дена, да ги отстрани утврдените недостатоци; 

3) да провери: 
а) дали во материјалите за ревалоризација е 

искажана вкупната вредност на сите основни сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
со состојбата на 36 септември 1963 година; 

б) дали правилно е извршена ревалоризацијата 
на сите средства што подлежат на ревалоризација 
со примена на мерилата пропишани со ова одлука. 

15. По извршениот преглед на материјалите, 
Службата на општественото книговодство ќе и из-
даде на здравствената установа потврда за изврше-
ната ревалоризација, ако нема забелешка во врска 
со нив. 

Ако Службата на општественото книговодство 
смета дека ревалоризацијата не е правилно извр-
шена, ќе И ги соопшти своите забелешки на здрав-
ствената установа и ќе побара од неа, во рокот што 
ќе и го определи таа, да изврши потребни исправки 
во материјалите за ревалоризација. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да издаде потврда односно да ти соопшти сво-
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иге забелешки според ст. 1 и 2 на оваа точка до 30 
ноември 1963 година/ 

Здравствената установа е должна да постапи по 
забелешките од Службата на општественото книго-
водство. 

Ако здравствената установа смета дека забе-
лешките на Службата на општественото книговод-
ство не се основани, може во рок од 15 дена од 
денот на приемот на забелешките да ги изнесе спор-
ните прашања пред републичката комисија за ре-
валооизација на основните средства. , 

Ставот на републичката комисија во врска со 
спорното прашање е конечен. , 

16. Службата на општественото книговодство 
при Главната централа на Народната банка ќе из-
врши сведување на резултатите на ревалоризаци-
јата и тие резултати ќе и ги достави на Централ-
ната комисија за ревалоризација до 15 јануари 1964 
година 

VI. Комисија за ревалоризација 
17. Заради спроведување на ревалоризацијата 

се формираат Централна комисија за ревалориза-
ција и републички комисии за ревалоризација. 

Околиските собранија можат да основат околи-
ски комисии за ревалоризација. 

18. Членовите на Централната комисија за ре-
валоризација ги именува Сојузниот секретаријат 
за здравство и социјална политика, а членовите на 
републичката комисија — републичкиот секрета- " 
ријат за здравство (народно здравје). 

19. Централната комисија за ревалоризација: 
1) ги организира подготовките за спроведување 

на ревалоризацијата на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка ка ј здрав-
ствените установи; 

2) пропишува упатства за техниката за спрове-
дување на ревалоризацијата; 

3) ја координира работата на републичките ко-
мисии, со цел за еднообразно спроведување на ре-
валооизацијата; 

4) врши анализа на резултатите на ревалори-
зацијата. 

20. Републичката комисија за ревалоризација: 
1) презема мерки заради благовремени подго-

товки за ревалоризација ка ј здравствените уста-
нови: 

2) се грижи за правилното спроведување на ре-
валоризацијата и за таа цел дава, по потреба, обја-
сненија. По поважните и принципиелни прашања 
републичката комисија се спогодува претходно со 
Централната комисија за ревалоризација; 

3) ги решава спорните прашања заради чие 
решавање и се обрнуваат здравствениите установи 
а кои настанале врз основа на забелешките од 
Службата на општественото книговодство на ма-
теријалите за ревалоризација (точка 15); 

4) врши анализа на резултатите на ревалори-
зацијата ѓ 

21. Околиските комисии за ревалоризација им 
даваат помош на. здравствените установи во спро-
ведувањето на ревалоризацијата. 

VII. Казнени одредби 
22. Здравствената установа ќе се казни ^а сто-

пански престап со парична казна до 5.000 динари: 
1) ако посебно не ја- искаже вредноста на пред-

метите што не се ревалоризираат (точка 4 став 2); 
2) ако не изврши ревалоризација на основните 

средства и на средствата на заедничката потро-
шувачка до 15" ноември 1963 година и ако резул-
татите не ги искаже на посебните обрасци, или 
истите не ги предаде во определениот рок на над-
лежната служба на општественото книговодство 
(точка 13 ст. 1, 2 и 3); 

3) ако не постапи по забелешките од Службата 
на општественото книговодство (точка 15 став 4). 

За кое и да е дејствие од ставота 1 на оваа 
точка ќе се казнии и раководителот на здравстве-
ната установа, како и раководителот на сметковод-
ството, со парична казна до 50.000 динари. 

VIII. Преодни и завршни одредби 
23. Резултатите на ревалоризацијата ќе се спро-

ведат во книгите на здравствените "установи по 31 
декември 1963 година, со тоа што амортизацијата 
според ревалоризираната вредност на основните 
средства ќе се пресметува и уплатува од 1 ја -
нуари 1964 година. 

При прекнижувањето на резултатите на рева-
лоризацијата здравствените установи можат во рам-
ките на добиените групни резултати од ревалори-
зацијата до примена на истата серија коефици-
енти, разликата во врска со ревалоризацијата на 
одделни предмети да ја коригираат најмногу за 
10%. 

24. Прописи за книжењето на резултатите на 
ревалоризацијата на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка на здрав-
ствените установи ќе донесе Сојузниот секре-
таријат за финансии, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика. 

25. Разликата во вредноста на основните сред-
ства што ро извршената ревалоризација според оваа ' 
одлука ќе настане на основните средства што му 
припаѓаат на деловниот фонд, здравствената уста-
нова ќе ја искаже како зголемување на својот де-
ловен фонд. 

Разликата во вредноста на основните средства 
што по извршената ревалоризација според оваа 
одлука ќе настане на основните средства што не му 
припаѓаат на деловниот фонд, здравствената уста-
нова ќе . ј а издвои на посебна сметка: „Разлика во 
вредноста на основните средства настаната по из-
вршената ревалоризација'". 

Разликата во вредноста на средствата на за-
едничката потрошувачка што по извршената рева-
лоризација според оваа одлука ќе настане на сред-
ствата на заедничката потрошувачка што му при-
паѓаат на фондот на заедничката потрошувачка, 
здравствената установа ќе ја искаже како зголе-
мување на својот фонд на заедничката потрошу-
вачка. 

Разликата во вредноста на средствата на за-
едничката потрошувачка што по извршената ре-
валоризација според оваа одлука ќе настане на 
средствата на заедничката потрошувачка што не му 
припаѓаат на фондот на заедниичката потрошува-
чка, здравствената установа ќе ја издвои на по-
себна сметка: ,,Разлика во вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка настаната по изврше-
ната ревалоризација". 

26. Поблиски пописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Сојузниот секретари-
јат за финансии, во спогодба со Сојузниот секрета-
ријат за здравство и социјална политика. 

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

Р. п. бр. 182 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ТАБЕЛА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
I. Градежни објекти И долгогодишни насади 

'Р Г о д и н а 

1954. 1955. 1956 1357. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 

Г—1 1,20 1,15 1,15 1,10 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00 
Г—2 1,16 1,25 1,20 1,17 1Д6 1,12 1,02 1,00 1,00 
Г—3 1,20 1,32 1,31 1,31 1 29 1,21 1,12 1,00 1,00 
Г—4 1,27 1,34 1,28 1,28 1,25 1,17 1.08 1,00 1,00 
Г—5 1,27 1,14 1,14 1,04 1,04 1,03 1,03 1,00 1.00 
Г—6 1,34 1,39 1,34 1,28 1,22 1,18 1,07 1,00 1,00 
Г—7 1,48 1,45 1,39 1,36 1,26 1,19 1,09 1,00 1,00 
Г—8 1,V0 1,64 1,59 1,45 1,42 1,37 1,14 1,00 1,00 
Г—9 1,45 1,45 1,39 1,34 1,22 1,14 1,08 1,00 1,00 
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Г—1 - Инсталации за централно греење 03—1) 
Г—2 — Цистерни и резервоари челични (12—1) 
Г—3 — Инсталации за пречистување вода (12—1); 

водоводна, доводна и разводна мрежа (12—1); 
канализација (12/2); гасоводи (13/1) 

Г—4 — Електрична мрежа и развод на низок напон 
вон згради (12—1); кабловски доводи на јака 
струја (12—1) 

Г—5 - Телефонска мрежа вон згради; телефонски 
кабели и кабловска канализација (12—1) 

Г—6 — Згради од цврсти материјали (зидани згра-
ди за здравствена дејност, станбени згради, 
магацини, работилници, гаражи и управни 
згради (11); патишта и патеки бетонски и 
асфалтни (12—3); цистерни и резервоари ѕи-
дани (12—1); ограда (12—4) 

Г—7 — Згради од мешани и слаб-и материјали (ба-
раки. лимени дрвени — И); ограда (12—4) 

Г—8 — Бунари 
Г—9 — Долгогодишни насади (лозја и ово-штарници 

- 81 и 82). 
Предните коефициенти за основни средства 
се применуваат и врз средствата на заед-
ничката потрошувачка. 

, II. Опрема 
а 
"Ѕ? а 
Ѕ 

Г о д и и а а 
"Ѕ? а 
Ѕ 1955. 1956. 1957. 1958. 1959 1960. 1961. 1962. 

O—l 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 
0—2 1,00 1,20 1,20 1,20 1Д0 1,10 1,00 1.00 
о - 3 1,10 1.10 1,10 1,05 1.05 1,05 1,00 1,00 
0—4 1,15 1,15 1,10 1.10 1,05 1,05 1,00 1,00 
0—5 1,15 1,15 1,15 1,15 1,10 1.05 1,00 1,00 
0—6 1,15 1,15 1,15 1,15 1.10 1,10 1,00 1,00 
0—7 1,30 1,25 1.20 1,15 1,10 1,05 1,00 1,00 
0—8 1,40 1.40 1.30 1,20 1,10 1,00 1.00 1,00 

0—1 - Мотори со внатрешно согорување (32); пат-
нички автомобили, автобуси, камиони, сани-
тетски коли и приколички (61); моторцикли, 
велосипеди и трицикли (62); средства за вна-
трешен превоз (63); запрежни возила Х64); 
други возила (65); 

О—2 — Земјоделски машини и уреди (42); \ 
О—3 — Вградени уреди и предмети (35); , 
О—4 - Парни машини (31); електроенергетски ма-

шини, уреди и постројки (33); друга енер-
гетски машини, уреди и постројки (34 — 
освен трансформатори); 

О—5 — Работилнички машини и уреди (41); 
О—6 — Медицински уреди, апарати и инструменти 

(71—1, 71—2 и 71—3); 
О—7 — Трансформатори (34); 
О—8 — Телефонски апарати и уреди; радио-апарати 

и уреди (66). 
Предните коефициенти за основни средства 
се применуваат и врз средствата на заед-
ничката потрошувачка. 

ЗАБЕЛЕШКА: 1. За градежните објекти односно 
опрема што не се напред означени 
и-ли не и припаѓаат ни на една 
напред наведена серија, ќе се при-
мени коефициентот од најсредна-
та серија, со тоа што да е потреб-
на за тоа согласност од републич-
ката комисија за ревалоризација 
ако вкупната нвотпишана вред-
ност пред ревалоризацијата на 
таквите предмети надминува 10 
милиони динари. 

' 2. Групите означени во загради се 
групите определени во Табелата 
на нормативите на просечниот век 
на траењето и на нормите на от-
писот која е составен дел на Од-
луката за амортизација на основ-
ните средства во здравствените 
установи. 

518. 

Врз основа на членот 142 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот еекре-
таријат за трудот и со Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика, Државниот секре-
таријат за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ И ПОМОШТИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ 
ФАМИЛИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правата од здравственото осигурување ги оства-

руваат воените осигуреници и членовите на нив-, 
ните фамилии (во понатамошниот текст: осигуре-
ните лица) под условите и на начинот што се опре-
делени со Законот за здравственото осигурување 
(во понатамошниот текст: Законот) и со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Како воени осигуреници, во смисла на. овој пра-

вилник, се подразбираат активните подофицери, 
офицерите и воените службеници. 

Како членови на фамилијата на воениот осигу-
реник. во смисла на овој правилник, се подразбираат 
членовите на фамилијата што се осигурени според 
членот 22 од Законот. 

На членовите на фамилиите на воените осигу-
реници се применуваат и републичките прописи до-
несени врз основа на членот 26 од Законот. 

Член 3 
Воените осигуреници што се наоѓаат на служба 

во претпријатија што произведуваат за определени 
потреби на Југословенската народна армија и во 
установите во кои личниот доход го примаат според 
правилниците за личните доходи на работниците, 
и членовите на нивните фамилии, го остваруваат 
правото на користење на здравствената заштита на 
начинот пропишан со овој правилник, или според 
општите прописи со кои е регулирано користењето 
на здравствената заштита за другите осигурени ли-
ца на подрачјето на комуналниот завод за социјал-
но осигурување на кој претпријатието односно уста-
новата му уплатува придонес за здравствено оси-
гурување. 

Ако осигурените лица од ставот 1 на ofeoj член 
ја користат здравствената заштита според општите 
прописи за здравствената заштита на осигурените 
лица, трошоците на з д р а в с т в а т а заштита паѓаат на 
товар на фондот на здравственото осигурување. 

Член 4 
Брачниот другар на воен осигуреник кој по 

основот на работен однос има право на здравствено 
осигурување според Законот (во понатамошниот 
текст: запослениот брачен другар), може да се опре-
дели здравствената заштита да ја користи к а ј воен 
лекар поединец и во воени здравствени установи. 

Член 5 
Осигурените лица што правото на користење на 

здравствена заштита го остваруват според одред-
бите од овој правилник, можат тоа право да го 
остваруваат уште 30 дена од денот на престанокот 
на службата на воениот осигуреник во Југословен-
ската народна армија. 

Член 6 
Членовите на фамилијата на умрен воен осигу-

реник и разведениот брачен другар на воен осигу-
реник можат, според одредбите од овој правилник 
да користат здравствена заштита уште 60 дена од 
денот на смртта на воениот осигуреник односно од 
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денот на правосилноста на пресудата со која е раз-
веден бракот. По тој рок, правото на користење на 
? фавствена заштита тие лица го остваруваат под 
условите и на начинот што се предвидени за дру-
гите осигурени лица. 

Разведениот брачен другар на воен осигуреник, 
кој според членот 23 точка 3 на Законот го про-
должува здравственото осигурување, ја остварува 
здравствената заштита според одредбите од овој 
правилник 

Член 7 -
Осигурените лица правото на користење здрав-

ствена заштита го остваруваат во воените здрав-
ствени установи, а во случаите предвидени со овој 
правилник и во установи што не се воени здрав-
ствени установи (во понатамошниот текст: други 
здравствени установи). 

Член 8 
Правата од здравственото осигурување што ги 

остваруваат осигурените лица според одредбите од 
овој правилник, паѓаат на товар на претсметката 
на Државниот секретаријат за народна одбрана, ако 
со овој правилник не е определено поинаку. 

И. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 9 
При остварувањето на правото за користење на 

здравствената заштита, на осигурените лица им се 
обезбедува користење на сите видови од таа за-
штита, со примена на современите научномедицин-
ски методи и средства. 

Осигурените лица го остваруваат правото на 
користење на здравствена заштита кај воен лекар 
поединец, военолекарска комисија и здравствена 
установа. 

1. Воен лекар поединец 
Член 10 

Воен лекар поединец е трупен лекар, лекар на 
гарнизонска амбуланта и лекар специјалист на по-
ликлинички кабинет на воена здравствена установа. 

Член 11 
Воениот лекар поединец, покрај другите работи 

за заштита и унапредување на здравјето на осигу-
рените лица, ги врши и следниве работи: 

1) ја постава дијагнозата и го определува начи-
нот за лекување на осигуреното лице, спроведува 
потребно лекување во станот на болниот или амбу-
лантно лекување, пропишува лекови, го следи те-
кот на лекувањето, упатува болен на определено 
лекување и медицинско испитување и воен осигу-
реник — на оценување на способноста за служба 
во Југословенската народна армија; 

2) пропишува потребни протетички и ортопед-
ски средства и други санитарни справи, според сво-
јата специјалност, и пред истекот на роковите за 
нивно траење определени со пропис на собранието 
на Југословенската заедница за социјално осигу-
рување предлага издавање на нови средства одно-
сно справи; 

3) го оценува степенот на бременоста на воениот 
осигуреник-жена заради определување отсуство по-
ради бременост и породување и дава мислење за 
потребата од продолжување на работата со скрате-
но работно време заради хранење на детето; 

4) утврдува дали на болниот му е потребен при-
дружник за времето на патувањето и дава мислење 
за потребата од престој на придружникот за време 
на лекување во друго место; 

5) ја утврдува потребата од отсуствување на воен 
осигуреник од работа до 30 дена заради нега на 
оболен член на потесната фамилија; 

6) ја утврдува потребата за домашна нега до 
30 дена; 

7) определува изолација на осигурено лице, ако 
постои опасност од зараза; 

8) дава мислење за тоа дали неспособноста на 
осигуреното лице е предизвикана свесно односно 
дали оздравувањето е намерно спречено; 

9) ја определува употребата на превозни сред-
ства, во смисла на чл. 66 и 67 од овој правилник, 
потребни за превоз на болен и ги п^Једлага, зависно 
од здравствената состојба на болниот, превозните 
средства предвидени во членот 71 од овој пра-
вилник; 

10) врши прегледи и други медицински испи-
тувања заради проверување на здравствената со-
стојба и утврдување на здравствената способност за 
работа на определено работно место односно за вое-
на служба; 

11) му одобрува на воен осигуреник поштеда до 
седум дена; 

12) дава предлог за упатување на осигурено 
лице на лекување во стационарна здравствена уста-
нова специјализирана за лекување со примена на 
природни фактори за лекување и за изолација на 
деца од родители болни од заразна болест; 

13) ја води пропишаната евиденција за лекува-
њето и општата здравствена состојба на осигуре-
ните лица. 

За утврдената фактична состојба односно за 
дадената оценка и мислење, во смисла на ставот 1 
од овој член, воениот лекар ја известува воената 
единица односно установата во која воениот осигу-
реник ое наоѓа на служба. 

Член 12 
Заради остварување на правото на користење 

здравствена заштита, осигурените лица му се обрну-
ваат на воениот лекар поединец. 

Воениот лекар поединец, кога ќе најде дека е 
потребно, го упатува осигуреното лице на преглед 
до лекар специјалист или военолекарска комисија, 
или го упатува на лекување во здравствена уста-
нова. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, осигу-
рено лице може непосредно да му се јави на воен 
лекар специјалист, ако воената здравствена устано-
ва се наоѓа во местото на живеењето на осигуре-
ното лице, и тоа: 

1) на забар — за лекување заби и за забно-
протзтска помош; 

2) на гинеколог или дерматовенеролог; 
3) на специјалист за детски болести. 
Ако во поликлинички кабинети работат повеќе 

лекари специјалисти, осигурено лице може да го 
избере лекарот што го сака. 

Член 13 
% Воениот лекар поединец може на воен осигу-

реник кај кој утврдил привремена неспособност 
за служба поради болест или повреда да му опре-
дели болување во станот на болниот во траење до 
"7 дена и да му го продолжува болувањето, откако 
ќе изврши контролен преглед, најдолго до 30 дена 
непрекинато. 

Ако воениот лекар поединец најде дека на воен 
осигуреник му е потребно болување во траење по-
долго од 30 дена,-го упатува воениот осигуреник до 
пониската военолекарска комисија. 

Члан 14 
Кога воениот лекар поединец ќе утврди дека 

воен осигуреник треба поради болест или повреда 
да се преквалификува за друга служба во Југосло-
венската народна армија или да се премести на 
друго работно место, односно кога ќе утврди дека 
воениот осигуреник е неспособен за служба во Ју -
гословенската народна армија, го упатува воениот 
осигуреник до надлежната военолекарска комисија. 

Член 15 
Воениот лекар поединец кој ка ј запослен бра-

чен другар, кој се определил да ја користи здрав-
ствената заштита ка ј воен лекар поединец и во 
воени здравствени установи (член 4), утврдил при-
времена неспособност за работа поради болест или 
повреда, е должен, по наполнетите 30 дена непре-
кинато болување, најдоцна во рок од 3 дена да го 
упати на преглед до лекарската комисија на над-
лежниот комунален завод за социјално осигурува-
ње, освен кога тој се наоѓа на лекување во стацио-
нарна здравствена установа. 
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Воениот лекар поединец не ја утврдува привре-
мената неспособност за работа во смисла на ста-
вот 1 на овој член, ако, врз основа на членот 105 
став 2 од Законот, со пропис на комуналната заед-
ница на социјалното осигурување посебно е опре-
делена надлежноста на здравствената установа од-
носно на лекарот поединец за утврдување на при-
времената неспособност за работа. 

2. Военолекарски комисии 
Член 16 

Военолекарски комисии се пониска военолекар-
ска комисија, виша военолекарска комисија и Глав-
на военолекарска комисија. 

Член 17 
Пониската военолекарска комисија ги врши 

следниве работи: 
1) дава оценка во врска со приговорот на оси-

гуреното лице изјавен против оценката или мисле-
њето на воениот лекар поединец односно против 
фактичната состојба што ја утврдил воен лекар 
поединец; 

2) ја цени оправданоста за изработка нови заб-
ни протези, ортопедски и други помагала и сани-
тарни справи, пред истекот на определените ро-
кови за траење; 

3) дава мислење за барање на осигуреното лице 
за надоместок на трошоците за лекување и за на-
доместок на патните трошоци; 

4) определува работа со скратено работно време 
во текот на лекувањето; 

5) му определува на воен осигуреник болување 
во траење до 6 месеци; 

6) дава оценка за потребата од лекување на 
осигурени лица во стационарни здравствени уста-, 
нови специјализирани за лекување со примена на 
природни фактори за лекување; 

7) ја цени потребата за домашна нега над 30 
дена; 

8) дава мислење за потребата од преквалифи-
кација за друга служба во Југословенската народна 
армија односно за потребата од промена на работ-
ното место поради болест на воениот осигуреник; 

9) дава мислење за потребата од промена на 
местото на службување^ на воен осигуреник поради 
негативно влијание на климатските" услови врз 
здравствената состојба на воениот осигуреник или 
член на неговата фамилија; 

10) дава наод, оценка или мислење и за дру-
гите факти во постапката за остварување на пра-
вата од здравственото осигурување на осигурените 
лица. 

Член 18 
Вишата воено лекарска комисија ги врши след-

ниве работи: 
1) дава оценка во врска со приговорот на оси-

гуреното лице изјавен против оценката или мисле-
њето на пониската воено лекарска комисија одно-
сно против фактичната состојба што ја утврдила 
таа комисија; 

2) дава мислење за ,способноста на воениот оси-
гуреник за служба во Југословенската народна ар-
мија, кога ќе го упати воен лекар поединец или по 
барање од старешината на воената единица одно-
сно установата во која се наоѓа на служба воениот 
осигуреник; 

3) му определува на воен осигуреник болу-
вање во траење над 6 месеци; 

4) по повод на барањето за ревизија ја испи-
тува правилноста на оценката или мислењето што 
го дава пониската военолекарска комисија и дава 
своја оценка, освен кога оценката на ,пониската 
военолека!рска комисија е дадена по повод изјаве-
ниот приговор. 

Во врска со барањето за ревизија од ставот 1 
точка 4 од овој член повисоката военолекарска ко-
мисија е должна да постапи кога старешината на 
положба командант на полк или повисока полож-
ба, на воената единица односно установа во која 
воениот осигуреник се наоѓа на служба го стори 

веројатно дека пониската воено л ек арск а комисија 
дала неправилна оценка. 

Член 19 
Главната военолекарска комисија ги врши 

следниве работи: 
1) дава оценка во врска со приговорот изјавен 

против оценката или мислењето на- повисоката во-
ено лекарска комисија односно против фактичната 
состојба што ја утврдила таа ко-мисија, освен кога 
оценката на повисоката военолекарска комисија, е 
дадена по повод приговорот односно барањето за 
ревизија; 

2) дава мислење во врска со барањето на вое-
ниот осигуреник за упатување на лекување на оси-г 
гуреното лице во соодветна здравствена установа 
во странство; 

3) дава мислење за преместување на осигурено 
лице што се наоѓа на лекување во странство на 
болничко лекување во земјата; 

4) по повод барањето за ревизија ја испитува 
правилноста на оценката или мислењето што го 
дава вишата военолекарска комисија и дава своја 
оценка, освен кога оценката на вишата военолекар-
ска комисија е дадена по повод изјавениот приговор 
односно по повод барањето за ревизија. 

Член 20 
Поблиските одредби за организацијата и рабо-

тата на в о ено л екарски т е комисии се определени со 
правилникот за военолекарските комисии. 

3. Користење на здравствена заштита во воени бол-
ници и во други стационарни воени здравствени 

установи 
Член 21 

Здравствената заштита се користи во воена 
болница и друга стационарна воена здравствена 
установа, по правило, врз основа на писмен упат 
што на осигуреното лице му го издава надлежниот 
воен лекар поединец или лекар специјалист, а ако 
овие ги нема ^— старешината на воената единица 
односно установа во која воениот осигуреник се 
наоѓа на служба. Ако е во прашање итен случај 
здравствената заштита може да се користи и без 
писмен упат. 

Член 22 
Приемната служба на воената болница односно 

на другата воена здравствена установа го прима 
осигуреното лице на лекување во болница односно 
во друга воена здравствена установа. Во случај 
осигуреното лице да не може да биде примено на 
лекување, дежурната приемна служба ја означува 
на писмениот упат причината за непримање. 

Ако осигурено лице не биде примено на леку-
вање поради причината што во воената болница 
односно другата воена здравствена установа нема 
слободен болеснички кревет, а случајот не е итен, 
приемната служба е должна на писмениот упат да 
го означи точниот ден на дополнителниот прием 
и за означениот ден да обезбеди болеснички кревет. 

Кога случајот е итен, воената болница односно 
другата воена здравствена установа е должна вед-
наш да го прими болниот. 

Воениот лекар поединец е должен да се грижи 
за приемот на осигурено лице во воена болница од-
носно bo друга воена здравствена установа и за 
неговото сместување. 

Член 23 
Воената болница односно другата воена здрав-

ствена установа го отпушта осигуреното лице по 
завршеното лекување а, а-ко постојат услови за 
примена на домашно лекување со потполна нега, 
може да го отпушти и порано. 

При отпуштањето болницата односно устано-
вата од ставот 1 на овој член му издава на осигу-
реното лице отпусница. 

Член 24 
Ако осигуреното лице што се наоѓа на лекува-

ње во воената здравствена установа не е задоволно 
со лекувањето односно со постапката на лекар или 
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друго лице на работа во воената здравствена уста-
нова, може самото тоа односно член на неговата 
фамилија да му поднесе притужба на старешината 
на воената здравствена установа. 

Старешината на воената здравствена установа е 
должен веднаш да ја земе во постапка притужбата 
и да го расправи случајот. 

Член 25 
Ако осигурено лице умре за време на лекува-

њето во воена здравствена установа, воената здрав-
ствена установа во која осигуреното лице умрело е 
должна, по барање од член на фамилијата на умре-
ниот, да му издаде извод од медицинската докумен-
тација во кој ќе наведе од што боледувал и умрел 
болниот, како и основни податоци за лекувањето на 
болниот. 

Член 26 
Воената болница односно друга воена здрав-

' ствена установа може на контролен преглед да по-
вива осигурено лице што од таква болница односно 
установа е отпуштено по завршеното лекување и 
кое здравствената заштита ја остварува според од-
редбите од овој правилн-ик. 

Член 27 , 
Упатувањето на осигурено лице во стационарна 

здравствена установа специјализирана за лекување 
со примена на природни фактори за лекување, се 
врши врз основа на решение од надлежниот воен 
санитетски орган на коман-дата на армија ил-и на 
военото воздухопловство во која воениот осигуре-
ник се наоѓа со служба, а на предлог од воениот 
лекар поединец и оценка од 'надлежната военоле-
карека комисија. Овој вид лекување се применува 
како продолжеток на болничкото или амбулантното 
лекување. 

Член 28 
Воениот лекар поединец односно воената здрав-

ствена установа може запослениот брачен другар, 
кој се определиш да ја ,користи здравствената за-
штита кај воен лекар поединец и во воени здрав-
ствени установи, да го упати на користење здрав-
ствена заштита во друга здравствена установа, со-
гласно со правилникот од надлежната комунална 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците, ако осигуреникот го сака тоа или ако воениот 
лекар поединец односно воената здравствена уста-
нова најде дека е тоа потребно. 
, Член 29 

Кога запослен брачен другар користи здрав-
ствена заштита ка ј воен лекар гЈоеданец или во 
воени здравствени установи, трошоците за кори-
стење на здравствената заштита е должен да ги 
надомести фондот на здравственото осигурување 
ка ј надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување во износот што е Определен со правил-
никот на собранието на комуналната заедница на 
социјалното осигурување во смисла на членот 312 
став 5 Од Законот. 

4% Користење на здравствена заштита во други 
здравствени установи 

Член 30 
Осигурените лица можат здравствената заштита 

да ја користат и во други здрав-ствени установи под 
следниве услови: 

1) ако не постои воена здравствена установа за 
лекување на соодветната болест односно специја-
лизирана установа за лекување определени други 
лица (жени, деца итн.); 

2) ако е во прашање случај кој не смее да се 
одлага (итен случај); 

3) ако Санитетската управа на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана или органот што ќе 
го овласти таа смета дека е тоа потребно; 

4) ако користењето на здравствената заштита е 
утврдено со договорот склучен помеѓу надлежната 
воена единица односно воена установа и друга 
здравствена установа, -

Член 31 
Здравствената заштита се користи во друга 

здравствена установа врз основа на писмениот упат 
што на осигуреното лице му го издава воениот ле-
ка^ поединец односно воената здравствена уста-

' нова, а ако овие ги нема — старешината на вое-
ната единица односно установа во која се наоѓа на 
служба воениот осигуреник. 

Воениот лекар поединец односно воената здрав-
ствена установа или старешината на воената еди-
ница односно установа во која воениот осигуреник 
се наоѓа на служба, што го упатил осигуреното лице 
на лекување во друга здравствена установа, е дол-
жен за тоа веднаш писмено да го извести санитет-
скиот орган на надлежната команда на военото 
подрачје. 

Член 32 
Кога е во прашање итен случај, како и кога 

осигурено лице се наоѓа на годишен одмор, на пат 
Или на болување во друго место, а во односното ме-
сто нема воен лекар поединец или воена здрав-
ствена установа, осигуреното лице може, по исклу-
чок од членот 31 на овој правилник, здравствената 
заштита да ја користи кај најблиската друга здрав-
ствена установа и без издавање на писмен упат. 

Писмен упат не е потребен ниту кога користе-
њето на здравствената заштита во друга здравстве-
на установа е утврдено со договор склучен помеѓу 
друга здравствена установа и воената единица од-
носно воената установа. 

Член 33 
Децата на воените осигуреници, како и децата 

земени на издржување што се наоѓаат на школу-
вање во осумгодишни или средни училишта, можат 
без писмен упат да користат здравствена заштита 
кај училишен лекар односно лекар на училшдаа 
Поликлиника. 

Член 34 
Трошоците на здравствената заштита што, спо-

ред одредбите од овој правилник, осигурените лица 
ја користат во други здравствени установи ги на-
доместува Државниот секретријат за народна од-
брана. 

Трошоците за користење на здравствената за-
штита паѓаат на товар на претсметката на Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана, ако осигуре-
ното лице заштитата ја остварува на начинот утвр-
ден со овој правилник. 

Член 35 
Исплатата на трошоците на здравеѓвената за-

штита во смисла на членот 34 од овој правилник 
ја вршат: 

1) за осигурените лица — воената единица од-
носно установа во која воениот осигуреник пр-има 
плата; 

2) за членовите на фаз^илијата што живеат од-
воено од воениот осигуреник — командата на вое-
ното подрачје на чија територија се настанете, 

5. Изолација -на деца од заразно-оболени родители 

Член 36 
Ако дете на воен осигуреник е во опасност од 

зараза поради тоа што родителите му се болни oft 
отворена туберкулоза или друга опасна болест, мо-
же^ на товар на претсметката на Државниот секре-
таријат за народна одбрана а по барање од роди-
телите, да се смести во друга здрава фамилија или 
во социјална установа за време на траењето на опа- -
^носта од зараза. 

Решението за сместување на детето во друга 
здрава фамилија или во социјална установа во сми-
сла на ставот 1 од овој член го донесува, на пред-
лог од надлежниот воен лекар поединец, старе-
шината, на положба командант на полк или пови-
сока положба, на воената единица во која воениот 
осигуреник се наоѓа на служба. 1 



Страна 724 - Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ . Среда, 7 август 1963 

6. Користење на здравствена заштита во странство 

Член 37 
Воените осигуреници што се наоѓаат на служба 

5во југословенски организации во странство и чле-
новите на нивните фамилии, како и лицата од чле-
нот 43 на Законот, ја користат здравствената за-
штита според прописите донесени врз основа на 
,членот 47 од Законот и според членот 77 став 4 на 
овој правилник. 

Работите што комуналните заводи за социјално 
осигурување, републичките заводи за социјално 
осигурување и Сојузниот завод за социјално оси-
гурување ги вршат за осигурените лица од членот 
41 до 46 од Законот, врз основа на овластувањето 
од прописот донесен според членот 47 на Законот 
за осигурените лица според овој правилник ги врши 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Трошоците за користење на здравствената за-
штита од ставот 1 на овој член паѓаат на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за народ-
на одбрана. Ако тие трошоци бидат исплатени од 
депозитот од членот 42 став 1 на Правилникот за 
користење во странство на правата од здравстве-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/63), Државниот секретаријат за народна одбрана 
ќе му ги надомести на Сојузниот завод за социјал-
но осигурување на тој начин што тој депозит ќе го 
пополни за износот на тие трошоци. 

7. Упатување на осигурени лица на лекување во 
странство 

Член 38 
Согласно со членот 10 од Правилникот за упа-

тување социјално осигурени лица на лекување во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), оси-
гурени лица можат да се упатуваат во странство 
на лекување според одредбите од чл. 39 и 40 на 
овој правилник. 

Член 39 
Осигурено лице може на товар на претсметката 

на Државниот секретаријат за народна одбрана да 
с^ упати во странство на лекување ако се разболело 
од болест која не може успешно да се лекува во 
Југославија, а во земјата во која се упатува оси-
гуреното лице постојат можности за медицинско ис-
питување на болеста односно можности за успе-
шно лекување на таа болест. 

Член 40 у 

Осигурено лице се упатува на лекување во 
странство на свое барање, а врз основа на мислење 
од Главната воено лекарска комисија и предлогот на 
Санитетската управа на Државниот секретаријат за 
народна одбрана. Решение за тоа донесува помош-
никот на државниот секретар за народна одбрана 
за Позадина. 

Со решението со кое осигурено лице се упатува 
во странство на лекување се определуваат: место-
то и здравствената установа во која се упатува оси-
гуреното лице; времето на одобреното лекување; 
видот и класата на превозното средство што може 
да ги користи осигуреното лице; бројот и височи-
ната на дневниците што му припаѓаат на осигуре-
ното лице за време на патувањето и престојот во 
странство; придружникот на осигуреното лице за 
време на патувањето и престојот во странство ако 
постои потреба за тоа, како и височината на днев-
ниците што му припаѓаат на придружникот. 

Со решението со кое се одбива барањето за 
упатувањето на осигурено лице во странство на ле-
кување ќ е се определи здравствената установа во 
Југославија во која треба да се упати осигуреното 
лице, ако можноста за лекување во таа здрав-
ствена установа е констатирана во даденото мис-
лење на Главната военолекарска комисија. 

8. Пропишување на лекови, протетски, ортотички и 
други помагала, како и забнопротетски средства 

Член 41 
На осигурените лица лековите им ги пропишу-

ва надлежниот воен лекар поединец односно лекар 
специјалист кога осигуреното лице ќе го прими на 
амбулантно или специјалистичко лекување, како и 
за тоа овластените лекари во санитетските одсеци, 
одделенија или во управата. 

На еден реЦепис можат да се пропишат повеќе 
лекови. 

Помошните материјали што служат за употре-
ба на пропишаниот лек (капалка, стаклени Стап-
чиња, дестилирана вода и др.) се сметаат како со-
ставен дел на лекот и за тие материјали не се на-
платува износот од членот 42 на овој правилник. 

Член 42 
Осигурените лица, при подигањето на лекот спо-

ред рецеписот, го плаќаат за издадениот лек парич-
ниот износ определен со одлуката на собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање (член 33 од Законот). 

Во итен случај аптеката ќе издаде лек и без 
наплата на износот од ставот 1 на овој член, со тоа 
што фамилијарното и роденото име на осигуреното 
лице, како и другите подаци за осигуреното лице 
ќ^ ни достави до надлежната команда лан. 
ла^а на определениот износ. 

Лицето на кое му е издаден лек во смисла на 
ставот 2 од овој член со својот потпис го потврдува 
приемот на лекот. 

Член 43 
Лекот се пропишува во количината што според 

состојбата на болниот и природата на оболението, е 
потребна за лекување до „следниот закажан лекар-
ски преглед. 

К а ј акутни оболенија или состојби количината 
на пропишаниот лек не може, по правило, да биде 
поголема од количината што е потребна за лекува-
ње во траење до 5 дена. 

К а ј хронични оболени ја или состојби, кога е 
потребно определениот лек подолго да се употребу-
ва, лекот може да се пропише во количината што 
е потребна за лекување до 30 дена зависно од при-
родата на оболението (на пример: ка ј шеќерна бо-
лест, туберкулоза, чир на дванаесетпалечното црево 
и др.). 

Кога лекот се пропишува во количина поголема 
од количината потребна за лекување во траење од 
5 дена, лекарот е должен на рецепиоот или во ам-
булантниот протокол да ги наведе причините за. 
пропишување на таква количина лек. 

Член 44 
Лековите за чија употреба е потребна непосред-

на интервенција на стручен здравствен работник 
(на пример: ампули за инжекции, заводон матери-
јали, средства за инхалирање, аеросол — апарати и 
сл.), се издаваат без наплата на износот од членот 
42 на овој правилник. 

Износот од членот 42 на овој правилник нема да 
се наплатува ниту за издадените завојни матери-
јали што ги пропишал лекарот за употреба во до-
машна нега (фластер, газа, вата, завој и едно де-
зинфекционо средство), и тоа во количината која 
не смее да биде поголема од количината потребна 
за превивање. 

Износот од членот 42 на овој правилник нема 
да се наплатува ниту за издадениот најнужен лек 
што го пропишал лекарот при домашните визити 
кога била потребна итна интервенција. 

Член 45 
На осигурените лица -можат да им се пропи-

шуваат домашни и странски лекови предвидени со 
Именикот на потрошните санитетски материјални 
средства на Југословенската народна армија. 

Странски лек ќе се пропишува и издава, по пра-
вило, само ако не постои лек од домашно производ-
ство со ист состав и де јства 
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Странскиот лек што не е предвиден со Име-
никот на потрошните санитетски материјални сред-
ства на Југословенската народна армија,, а чија упо-
треба е одобрена со посебен пропис, може да се 
пропише и издаде само по одобрение од начални-
кот на санитетското одделение на командата на ар-
мијата или началникот на Санитетската управа на 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 46 
Пропишувањето на лекови на осигурените лица 

се врши на пропишаните обрасци — рецеписи. 
Лековите ги издаваат воените аптеки или вое-

ните здравствени установи. Ако во местото нема 
воена аптека односно воена здравствена установа 
или ако таква аптека односно установа го нема 
пропишаниот лек, лековите можат да се набават и 
во аптека што не е воена (во понатамошниот текст: 
друга аптека). 

Кога во воената аптека го нема пропишаниот 
лек, аптекарот на воената аптека на рецеписот 
потврдува дека таков лек нема и дека може да се 
подигне во друга аптека. 

Како лекови, во смисла на овој член, се под-
разбираат и лековити средства и санитетските ма-
теријали потребни за лекување. 

Член 47 
Кога осигурено лице, под условите од овој пра-

вилник, користи здравствена заштита ка ј лекар по-
единец или во друга здравствена установа, лекови-
те пропишани на рецепиетате од тие лекари ги по-
дига во воената антена или во друга аптека соглас-
но со членот 46 од овој правилник. 

Член 48 
Кога лекарот од членот 47 на овој правилник 

му пропишува лек на осигурено лице, е должен, 
покрај роденото и фамилијарното име на осигуре-
ното лице, во рецеписот да го внесе и бројот на 
воената пошта во која воениот осигуреник се нао-
ѓа на служба, како и да ја стави ознаката: „воен 
осигуреник". 

Член 40 
Во итен случај лекот може да се подигне во 

најблиската воена аптека или во друга аптека, без 
оглед кој лекар го пропишал и без заверка од вое-
ната аптека. Лекарот е должен на таквиот рецепис 
да ја стави ознаката: „итно". 

Член 50 
На запослениот брачен другар ној се определил 

здравствената заштита да ја користи ка ј воен ле-
кар поединец односно во воени здравствени уста-
нови, лековите му се пропишуваат на начинот пред-
виден за пропишување лекови на воените осигуре-
ници, со тоа што рецеписот со ознаката на на-
зивот на надлежниот комунален завод за социјал-
но осигурување и органот односно организацијата 
ка ј која брачниот другар е запослен се прћви во 
три примерка. 

Член 51 
Лековите издадени според воен рецепис од во-

ена аптека или од друга аптека на запослениот бра-
чен другар, кој се определил здравствената зашти-
та да ј а користи ка ј воениот лекар поединец и во 
воените здравствени установи, се наплат.уваат од 
надлежниот завод за социјално осигурување. 

.. Трошоците за лековите што ќе ги издаде дру-
га аптека според воен рецепис или на друг начин 
предвиден со овој правилник, за осигурените лица, 
освен за запослениот брачен другар во смисла на 
ставот 1 од овој член, паѓаат на товар на пресмет-
ката на Државниот секретаријат за народна од-
брана. 

Сметките за лекови што ги издала друга аптека 
и се доставуваа на воената пошта во која воениот 
осигуреник се наоѓа на служба. 

Трошоците за користење мајчино млеко што на 
осигурено лице му се издава по рецепис од лекар, 
паѓаат на товар на пресметката на Државниот се-

кретаријат за народна одбрана, а ги исплатува вое-
ната единица односно установа во која воениот 
осигуреник се наоѓа на служба. 

Член 52 
За добивање протетски и ортопедски средства, 

санитарни справи и други помагала осигуреното ли-
це му се обрнува на воениот лекар поединец, кој 
ако не е специјалист го упатува до надлежниот ле-
кар поединец — специјалист кој ќе ги пропише по-
требните средства, справите односно помагалата. 

Ортопедски влошки може да пропишува и воен 
лекар поединец — трупен лекар или лекар на гар-
низонска амбуланта. 

Член 53 
На индикациите, стандардите и роковите на тра-

ењето за протетските и ортотичките средства, сани-
тарните справи и другите помагала, како и на инди-
кациите за забнопротеска помош и стандардите за 
материјаЈГИте од кои се изработуваат забнопротетс-
ки средства и на роковите на траењето за тие сред-
ства што на осигурените лица им се обезбедуваат 
според овој правилник на товар на пресметката на 
Државниот секретаријат за народна одбрана, се при-
менуваат соодветните прописи на собранието на Ју -
гословенската заедница на социјалното осигурување. 

Член 54 
Ако на барање од осигуреното лице се израбо-

тат протетски и ортотички средства и други пома-
гала, санитарни оправи и забнопротетски средства 
од материјали што не се пропишани како стандар-
дни, разликата во цената помеѓу стандардните и 
другите материјали ја плаќа осигуреното лице. 

9. Воена здравствена книшка и здравствена 
легитимација 

Член 55 
Воените осигуреници го остваруваат правото на 

користење на здравствена заштита врз основа на 
воената здравствена книшка со која го докажуваат 
својството на воен осигуреник, а членовите на ни-
вните фамилии и разведениот брачен другар од чле-
нот 6 став 2 на овој правилник, врз основа на вое-
ната здравствена легитимација и пропишаната 
исправа со која се утврдува нивниот идентитет. 

Воените здравствени книшки и воените здрав-
ствени легитимации од ставот 1 на овој член ги из-
дава воената единица односно установа во која се 
наоѓа на служба воениот осигуреник. 

Запослениот брачен другар кој се определил 
здравствената заштитѕ^ да ја користи ка ј воен лекар 
поединец и во воени здравствени установи, го оства-
рува ова право врз основа на воената здравствена 
легитимација што ја издава воената единица од-
носно установа во која воениот осигуреник се наоѓа 
на служба и на здравствената легитимација што ја 
издава надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување. 

На воената здравствена легитимација што ја 
издава воената единица односно воената установа 
се означуваат називот на организацијата во која е 
запослен брачниот другар и називот на надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување. 

Член 56 
Давањето медицинска помош во итен случај не 

може да се одбие поради причината што осигурено 
лице не е во можност својството на осигурено лице 
веднаш да го докаже со воена здравствена книшка 
односно со воена здравствена легитимација или со 
здравствена легитимација. 

10. Приговор во постапката за остварување на пра-
вото на користење на здравствена заштита 

,Член 57 
Во постапката за остварување на правото на ко-

ристење на здравствена заштита, осигуреното лице, 
ако не е задоволно со оценката или мислењето што 
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го дал воениот лекар поединец односно военолекар-
ската комисија може да и изјави приговор на над-
лежната военолекарска комисија. 

Оценката што по повод на приговорот ја дава 
пониската военолекарска комисија односно виша-
та воено лекарска комисија е конечна. Оценката од-
носно мислењето што го дава Главната военоле-
карска комисија е конечно. 

Член 58 
Приговорот се поднесува усно или писмено^ до 

воениот лекар поединец односно до военолекарската 
комисија против чија оценка или мислење се изја-
вува приговорот или непосредно до надлежната 
военолекарска комисија, и тоа во рок од три ,дена 
од денот на соопштувањето на оценката. 

Ако приговорот е изјавен усно, воениот лекар 
поединец односно военолек а реката комисија против 
чија оценка или мислење е изјавен приговор, до-
колку не ја преправи оценката, составува за тоа 
забелешка што ја потпишува осигуреното лице. 

Воениот лекар поединец односно воената ле-
карска комисија на која и е изјавен приговорот 
предметот веднаш го доставува до надлежната вое-
нолекарска комисија. 

Член 59 
Надлежната военолекарска комисија е должна, 

заради донесување на своја оценка, приговорот да 
го земе веднаш во постапка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
способноста на воениот осигуреник за служба, над-
лежната военолекарска комисија е должна веднаш 
да го повика воениот осигуреник на преглед. Во 
Другите случаи комисијата веднаш ќе го повика 
на преглед осигуреното лице ако смета дека е тоа 
потребно за давање на правилна оценка. Ако на-
длежната военолекарска комисија смета дека е по-
требно да се дополни медицинската обработка, ќе 
определи, без одлагање, потребни медицински испи-
тувања. 

Член 60 
Оценката што ја дава надлежната военолекар-

ска комисија по повод изјавениот приговор мора да 
биде образложена и во согласност со медицинската 
документација што служела како основ за давање 
на оценката. 

Член 61 
Надлежната военолекарска комисија за сво-

јата оценка писмено го известува осигуреното лице, 
воениот лекар поединец односно военолекарската 
комисија против чија оценка е изјавен приговорот 
и воената единица односно установа во која вое-
ниот осигуреник се наоѓа на служба, а ако е во 
прашање запослен брачен другар — и надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување и орга-
низацијата во која е запослен брачниот другар. 

11. Барање за ревизија во постапката за оствару-
вање на правото за користење на здравствена за-

штита 

Член 62 
Старешината, на положбата командант на полк 

или повисока положба, на воената единица односно 
установа во која воениот осигуреник се наоѓа на 
служба, може да бара воениот осигуреник за кој 
воениот лекар поединец односно военолекарската 
комисија дава оценка или мислење за способноста 
за служба да го подложи на преглед од страна над-
лежната военолекарска комисија заради повторно 
оценување. Преглед заради повторно оценување не 
може да се бара ако воениот осигуреник се наоѓа 
на лекување во стационарна здравствена установа. 

Барањето за ревизија може да се поднесе во 
рок од 15 дена од денот на приемот на оценката 
или мислењето. 

Надлежната воено лека река комисија е должна 
по применото барање за ревизија веднаш да го по-
вика воениот осигуреник на преглед. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА СПРЕЧЕНОСТ ЗА 
РАБОТА И ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВО ПОРАДИ 

БРЕМЕНОСТ И ПОРОДУВАЊЕ 

Член 63 
Воениот осигуреник за време на спреченоста 

за работа и воениот осигуреник-жена за време на 
отсуството поради бременост и породување, што 
имаат право на редовни принадлежности, наместо 
надоместок на личниот доход (член 66 став 1 и член 
70 став 5 од Законот), го остваруваат тоа право на 
начинот пропишен со Уредбата за платете на по-
цофицерите, офицерите и воените службеници. 

Член 64 
Воените осигуреници што се наоѓаат на служба 

во претпријатијата што произведуваат за определени 
потреби на Југословенската народна армија и во 
установи во кои личниот доход го примаат според 
правилниците за личните доходи на работниците 
(член 3), за време на спреченоста за работа го 
остваруваат правото на надоместок на личниот до-
ход ка ј надлежната организација односно ка ј над-
лежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање (член 126 од Законот). 

Ако надоместокот на личниот доход е помал од 
редовните принадлежности предвидени според Уред-
бата за платите на подофицерите, офицерите и во-
ените службеници, разликата помеѓу надоместокот 
и редовните принадлежности ќе ја надомести Др-
жавниот 'секретаријат за народна одбрана. 

IV. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ТОЈ 

НАДОМЕСТОК 

Член 65 
На воениот осигуреник кој според Законот има 

право на надоместок на патните трошоци (член 75 
од Законот), му припаѓа тој надоместок за трошо-
ците на личниот превоз и за трошоците на исхра-
ната и сместувањето во вид на дневници, во износот 
и под условите предвидени со прописите за надо-
местоците на патните и селидбените трошоци во 
Југословенската народна армија. 

Член 66 
На член на фамилијата на воениот осигуреник, 

кога според законот има право на надоместок на 
патните трошоци (член 75 од Законот), му припаѓа 
надоместок за трошоците за личен превоз со воз 
на II класа односно со брод на II класа, како и 
надоместок за трошоците за исхраната и сместува-
њето, и тоа во износ: 

1) од 1.500 динари дневно — за осигурените 
лица постари од 7 години; 

2) од 800 динари дневно — за децата помлади 
од 7 години. 

Овие трошоци се признаваат на начинот и под 
условите определени со прописите за надоместо-
ците на патните и селидбените трошоци во Југосло-
венската народна армија. 

Запослениот брачен другар кој се определил 
здравствената заштита да је користи ка ј воен лекар 
поединец и во воени здравствени установи, надо-
местокот на патните трошоци го остварува ка ј над-
лежниот комунален завод за социјално осигурување 
на начинот и под условите што ги определува со-
бранието на надлежната комунална заедница на 
социјалното осигуруваше на работниците (член 80 
од Законот). 

Член 67 
На придружникот на осигуреното лице му при-

паѓа надоместок за трошоците за личен превоз под 
условите и во износот предвиден за осигуреното 
лице што го следи. За трошоците за исхрана и 
сместување на придружникот му припаѓа надоме-
.сток во износ од 1.500 динари дневно. 
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По исклучок од ставот 1 на овој член, ако при-
дружникот е воено лице, надоместокот за трошо-
ците за личен превоз и надоместокот за трошоците 
за исхрана и сместување му припаѓаат според про-
писите за надоместоците на патните и селидбените 
трошоци во Југословенската народна армија. 

Член 68 
На осигуреното лице и на неговиот придружник, 

на кој им е обезбедено бесплатно сместување и 
исхрана, им припаѓа само надоместок за трошоците 
за личниот превоз. 

Член 69 
Воениот лекар поединец односно здравствената 

установа е должна на осигуреното лице што го 
упатува во друго место заради користење на здрав-
ствена заштита, покрај упатот за користењето на 
здравствената заштита, да му издаде на пропиша-
ниот образец и упатница за наплата на надоместокот 
на патните трошоци. Врз упатницата задолжително 
се означува денот и часот на поаѓањето, како и 
соодветниот начин на превозот во смисла на од-
редбите од овој правилник. 

Член 70 
На осигуреното лице што е упатено во друго 

место заради користење на здравствената заштита, 
по завршетокот на прегледот односно лекувањето, 
лекарот односно здравствената установа во која 
прегледот или лекувањето е извршено е должна да 
му ја врати упатницата за наплата на надоместокот 
на патните трошоци. Врз упатницата се означува 
денот и часот на доаѓањето и заминувањето. 

Член 71 
Во итен случај, на предлог од лекарот, на оси-

гуреното лице односно на придружникот ако е опре-
делен тој му се одобрува превоз со специјален 
санитетски автомобил, со авион или со друго годно 
превозно средство. 

Во оправдан случај, со оглед на здравствената 
состојба на болниот и должината на патот, на пред-
лог од надлежниот воен лекар поединец, може да се 
одобри превоз со превозно средство што е погодно 
од она на кое осигуреното лице има право според 
одредбите од овој правилник. 

Одобрението од ст. 1 и 2 на овој член го дава 
старешината, на положбата на командант на полк 
или повисока положба, на воената единица односно 
установа во која воениот осигуреник се наоѓа на 
служба. 

Член 72 
Надоместокот на трошоците од чл. 65, 66 став 1 

и членот 67 на овој правилник осигуреното лице и 
придружникот го остваруваат ка ј воената единица 
односно установа во која воениот осигуреник се на-
оѓа на служба, на начинот предвиден со прописите 
за надоместоците на патните и селидбените трошо-
ци во Југословенската народна армија, а врз основа 
на упатницата за наплата на надоместокот на пат-
ните трошоци заверена од лекарот односно од 
установата од членот 70 на овој правилник. 

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И 
ПОСМРТНА ПОМОШ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО 

ОСТВАРУВАШЕ 

Член 73 
На воениот осигуреник во случај на смрт на 

член на фамилијата постар од 10 години, а на 
членовите на фамилијата во случај на смрт на во-
ениот осигуреник им припаѓа надоместок на трошо-
ците за закоп во износ од 30.000 динари. Во случај 
на смрт на член на фамилијата помлад од 10 го-
дини, на воениот осигуреник му припаѓа тој надо-
месток во износ од 20.000 динари. 

Ако законот се врши во друго место, износот од 
ставот 1 на овој член се зголемува до височината 
на фактичко потребните трошоци за превоз на по-
смртните остатоци. 

Член 74 
Во случај на смрт на воениот осигуреник, на 

членовите на фамилијата, ако воениот осигуреник 
ги издржувал до својата смрт, им припаѓа посмртна 
помош во износ на последната месечна плата со сите 
додатоци (член 86 од Законот). 

Член 75 
Исплатата на надоместокот од членот 73 и ис-

платата на помошта од членот 74 на овој правил-
ник ги врши воената единица или установа во која 
воениот осигуреник се наоѓа на служба односно во 
која се наоѓал на служба непосредно до својата 
смрт. 

VI. ПРИМАЊА ЗА СЛУЧАЈ НА РАЃАЊЕ НА 
ДЕТЕ 

Ч^пен 76 
На воениот осигуреник, под условите од чле-

нот 81 од Законот, му припаѓа за секое новородено 
дете помош за опрема во износ од 10.000 динари. 

Помошта од ставот 1 на овој член ја исплатува, 
согласно со членот 131 од Законот, воената единица 
односно установа во која воениот осигуреник се 
наоѓа на служба. 

VII. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 77 
За барањето на осигуреното лице во постапката 

за остварување на правата од здравственото осигу-
рување решава старешината, на положбата на ко-
мандант на полк или повисока положба, на воената 
единица односно установа во која воениот осигуре-
ник се наоѓа на служба. 

Решението од членот 27 на овој правилник го 
донесува надлежниот санитетски орган на коман-
дата на армија односно на Командата на военото 
воздухопловство. 

Решението од членот 40 на овој правилник го 
донесува помошникот на државниот секретар за 
народна одбрана за Позадината. 

За преместувањето на болно осигурено лице, 
што се наоѓа во странство, на болничко лекување 
во земјата, решението го донесува, на предлог од 
воениот претставник во односната земЈа, и мисле-
њето од Главната военолекарска комисија, начал-
никот на Санитетската управа на Државниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Против решението од ст. 1 и "5 на овој член 
осигуреното лице има право на жалба до непосре-
дно повисокиот веон старешина. Решението донесе-
но во втор степен е конечно. 

Против решенијата од ет. 3 и 4 на овој член му 
се поднесува приговор на Државниот секретаријат 
за народна одбрана чие решение е конечно. 

Член 78 
Запослениот брачен другар, кој се определил 

здравствената заштита да је користи ка ј воен лекар 
поединец и во веони здравствени установи, ги 
остварува правата од здравственото осигурување 
за кои се решава по прибавена оценка од лекар 
поединец, на начинот предвиден со Законот а врз 
основа на оценка од воениот лекар поединец однос-
но од воената здравствена установа, освен во слу-
чајот предвиден во членот 15 став 2 на овој пра-
вилник. 

Член 79 
При решавањето за правата од здравственото 

осигурување во постапката определена "со овој пра-
вилник, се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/56), ако со Законот не е определено поинаку. 
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Член 80 
Стасаноста на правата и роковите за оствару-

вање на правата утврдени во чл. 133 и 134 на З а к о -
нот се применуваат и во остварувањето на правата 
од здравственото осигурување според овој пра-
вилник. 

VIII. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 
Член 81 

Осигуреното лице на кое на товар на прет-
сметката на Државниот секретари јат ' за народна 
одбрана му е извршена исплата на која немало 
право или сторило друга штета, е должно да го 
врати примениот износ односно да ја надомести ште-
тата согласно со одредбите од чл. 184. 185, 189, 190 и 
191 на Законот за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 22/62). 

IX. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 82 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да в а ж а т : 

1) Правилникот за остварување на правата од 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
и на членовите на нивните Фамилии („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 17/57 и 38/58); 

2) Упатството за остварување на правата на 
здравствена заштита на воените осигуреници и на 
членовите на нивните фамилии („Службени војни 
лист", бр. 19/54, 9/60, 10/61, 12/61 и 14/62); 

3) Упатството за наплатата и плаќањето на тро-
шоците на здравствените услуги (,,Службени војни 
лист", бр. 15/60 и 1/61); 

4) Наредбата за начинот на пропишувањето, из -
давањето и наплатувањето на лековите на воените 
осигуреници и на членовите на нивните фамилии 
(„Слежбени војни лист", бр. 18/62). 

Член 83 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Р.в.п. бр. 29 
2 јули 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија. 

Иван Гешн.ак, с .р . 

519. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 
1 и 2 во врска со членот 37 став 2 од Законот 
за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за здравство и социјална полити-
ка, со Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство и со Сојузниот секретаријат за индус-
трија, Сојузниот секретаријат за трговија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈА-
ЛОЦИ, ПИВОТО, ВЕШТАЧКИТЕ БЕЗАЛКОХОЛ-
НИ ПИЈАЧКИ И ШУРУПИ, МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ 

И СОДА-ВОДАТА, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат н а ј н у ж -

ните услови што во поглед на квалитетот мораат 
да ги исполнуваат јаките алкохолни пијалоци, то-
плото вино и топлата ракија , пивото, вештачките 
безалкохолни пи јачки и вештачките шуруои, ми-
нералните води и сода-водата, оцетната и конце-
нтрираната оцетна киселина (во натамошниот текст: 

производите), к а к о и н а ј н у ж н и т е услови за обез-
бедување и запазување на квалитетот и хигиен-
ската исправност на производите. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и во про-
метот на производите. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не 

се пропишани условите на квалитетот и условите 
за обезбедување и запазување на квалитетот и 
хигиенската исправност, в а ж а т согласно условите 
пропишани со овој правилник за сродни произ-
води. 

За производите од ставот 1 на овој член- про-
изводителните стопански организации се должни 
да донесат производителска спецификација пред 
почетокот на производството на тие про-изводи. 

Производител нито стопански организации се 
должни да донесат производителски спецификации 
и за оние производи за кои е тоа изречно пред-
видено со овој правилник. 

Член 3 
Бактериолошките норми за одделни производи 

(дозволениот број на одделни видови бацили во 
определена количина производи се определуваат со 
посебни прописи. 

Член 4 
Ако за одделни производи со овој правилник 

не е пропишано пионаку, производите што ги пу-
шта производителот во промет во оргинално паку-
вање мораат на обвивката, садот или етикетата да 
имаат деклерација на еден од јазиците на наро-
дите на Југославија . 

Д е к о р а ц и ј а т а содржи: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако го има односниот производ; 
2) назив (име) и седиште на производителот 

односно на оној што го извршил полнењето на 
шишињата и опремањето, со означување „произ-
вел" односно „полнил"; 

3) датум (година) на производството односно 
на полнењето; 

4) нето-количина (тежина, зафатнина) на про-
изводот; 

5) број на индустриската (производствената) 
серија, ако е тоа за производот определено со овој 
правилник; 

6) податоци за бојосувањето на производот, ако 
е производот бојосан со природни или - вештачки 
бои или со смесови на тие бои; 

7) податоци за конзервирањето и за хемискиот 
назив и употребената количина на средствата за 
конзервирање, ако производот е конзервиран со 
хемиски средства; 

81) вид и количина на додадените матери од 
биолошка вредност на додадените производи за -
ради збогатување на неговиот состав; 

9) основни состојки на производот и количина 
-на тие состојки изразена во мерни единици 

или во проценти во однос на нето количината 
на производот; 

10) број и датум на регистрацијата, ако за 
производот регистрацијата е задожителна според 
одредбите од овој правилник или според в е ж е ч -
ките прописи за здравствениот надзор над пре-
хранбените продукт^; 

11) рок на употребата на производот и други 
податоци од интерес за потрошувачите, ако е тоа 
за производот определено со овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, 
јасна и четлива. 

Текстот на декларацијата што се однесува на 
бојосувањето и конзервирањето на производот (на 
пример: „Бојосано со вештачка боја", „Конзерви-
рано со сорбинска киселина" и др.) мора да биде 
непосредно под називот на производот. Големината 
и типот на буквите на тој текст мораат да бидат 
исти како на другиот текст на деклерацијата , освен 
на текстот на називот на производот и н а произ-
водителот. 
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Член 5 
Производот што не се пушта во промет во 

оригинално пакување, мора да има деклерација 
само кога е тоа предвидено со овој правилник. 

Член 6 
Производителската спецификација мора да 

содржи: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако го има производот; 
2) назив и седиште на производителот односно 

на оној што го извршил полнењето и опремањето; 
3) нето-количина (тежина, зафатнина) на про-

изводот, ако производот се пушта во промет во 
оргинално пакување; 

4) основни состојки на производот и количина 
на тие состојки, како, и основни суровини од кои 
е производот добиен, изразена во мерни единици 
или во проценти во однос на лето количината на 
производот, а ако производот се произведува и се 
пушта во промет во повеќе квалитети — и основ-
ните состојки односно суровини посебно за секој 
квалитет; 

5) хемиски состав на производот добиен со 
неговата анализа; 

6) краток опис на технолошката постапка за 
произведување на производот. 

Член 7 
Ако со овој правилник не е пропишано по-

инаку, забрането е бојосување, заблажување и 
ароматизирани на производите со вештачки сред-
ства, конзервирање на производот со хемиски сред-
с т в а и со зрачење со јонизирачки или ултравио-
летни зраци, како и додавање на производите Дру-
ги хемиски средства. 

Член 8 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

и на увезените производи, како и на производите 
наменети за извоз, ако за одделни производи не е 
определено поинаку со посебни прописи. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, овој правилник нема да се применува на 
производите наменети за извоз ако прописите на 
земјата увозница или обичаите на странскиот 
пазар бараат отстапување од условите во поглед 
на квалитетите пропишани со овој правилник. 

"Член 9 
Ако со овој правилник не е пропишано по-

инаку, неговите одредби се задолжителни за сите 
стопански организации, за другите правни лица и 
за граѓаните, што произведуваат и пуштаат во 
промет производи. 

II. ЈАКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
Член 10 

Јаки алкохолни пијалоци, во смисла на овој 
правилник, се природна ракија, вештачка ракија, 
жестоки алкохолни пијалоци и ликер. 

За Алкохол како состојка на алкохолни пија-
лоци се смета во смисла на овој правилник, етил-
алкохол. 

1. Природни ракии 
Член 11 

Природна ракија е производ добиен со дести-
лација (печење) на превриена комина односно со 
дестилација на превриени растителни плодови и 
сокови. 

На природна ракија може да и се додава ка-
раме л најмногу до 1 g на 11. 

Член 12 
Природна ракија што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следниве услови: 
1) според надворешниот изглед да е бистра, 

безбојна или бојосана; 
2) да има миризба л вкус карактеристичен за 

соодветниот вид ракија; 
3) да нема непријатен вкус и миризба; 
4) да не содржи повеќе од 10 g/i вкупен ек-

стракт; 

5) да не содржи повеќе од 0,5 voP/o паточно 
масло, сметајќи во однос на апсолутен алкохол 
(100о/о алкохол); 

6) во еден литар да не содржи повеќе од 30 mg 
железо и бакар, 7,5 mg цинк, 0,5 mg олово или 40 
nig цијановодсродна киселина; 

7) да не содржи повеќе од 2 vol % метил-алко-
хол, сметајќи во однос на апсолутниот алкохол; 

8) да не содржи повеќе од 0,5 g естер во 100 mi, 
пресметано на етил-естер на оцетна киселина; 

9) да не и се додадени средства за постигање 
привидна јачина (црн пипер, пиперка и сл.), сло-
бодни минерални киселини, естери или азотова 
киселина; 

10) да ги исполнува и другите посебни усло-
ви пропишани за одделен вид природна ракија. 

Член 13 
Според видот на суровините од кои се произ-

ведени природните ракии се: овошни ракии (сли-
вова, черешнова, вишнова, мешана овошна ракија 
и др.), комова, вињак, дрожѓенка, клекова, трева-
рица, боровница (брињевец), анасонка, мастика и 
други природни ракии. 

Чл^н 14 
Под називот овошна ракија може да се пушта во 

промет дестилат на превриена ко-мина на овошје 
(сливи, круши, праски, вишни, цреши, црници, 
смокви итн.) што содржат од 35 до 55 vol % алко-
хол, ако за одделен вид ракија со овој правилник 
не е определено поинаку. 

Член 15 
Под називот сливова може да се пушта во 

промет дестилат на превриена комина (тропа) од 
сливи пожегачи — маѓарки (Prunu^ domeslica L) 
што содржи од 25 до 55 vol % алкохол. 

Под називот сливова можат да се пуштаат 
во промет ракии добиени и од други сливи, со 
тоа што на декларацијата, покрај називот сли-
вова, мора да биде означено и името на сливата 
од која е произведена ракијата. 

Под називот препечена може да се пушта во 
промет сливова која содржи повеќе од 40 vol % 
алкохол. Одредбата од ставот 2 на овој член за 
декларацијата важи и за препечената. 

Член 16 
Под називот мешана овошна ракија може да се 

пушта во промет ракија која содржи од 35 до 55 
vol % алкохол, а добиена е со мешање на разни 
овошни ракии или со дестилација на превриени 
комини на две или повеќе видови овошје. 

Член 17 
Под називот ко-мова (тропица или лозована) 

може да се пушта во промет дестилат на преври-
ена комина (тропа) на грозје што содржи од 30 
до 55 vol % алкохол. 

Член 18 
Под називот вињак може да се пушта во 

промет одлежан дестилат на вино што содржи од 
35 до 55 vol % алкохол. 

Заради подобрување на квалитетот на виња-
кот може да му се додаде екстракт добиен со ма-
церација на суво грозје и други плодови во вин-
скиот дестилат. 

Член 19 
Под називот дрсажѓенка може да се пушта во 

промет дестилат на винска тиња кој содржи од 
30 до 55 vol % алкохол. 

Член 20 
Под називот клекова може да се пушта во про-

мет дестилат на превриена комина од овошје на 
кој му се додадени плодови на клек односно боров-
ница (fruktus Juniper! Ѕр), а кој содржи од 35 до 
55 vol % алкохол. 

Член 21 
Под називот треварица може да се пушта во 

промет природна ракија ароматизиран со соодветни 
ароматични растенија, а која содржи од 35 до 55 
yol % алкохол. 
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Член 22 
Под називот боровница (брињевец) може да се 

пушта во промет дестилат на превриена комина од 
клек што содржи од 35 до 55 vol % алкохол. 

Член 23 
Под називот анасонка може да се пушта во про-

мет дестилат на вино, дестилат на превриена ко-
мина или кљук на грозје или овошје на кој пред 
дестилацијата му е додадено околу 0,5 kg плод на 
анис (Pimpinella anisum L), а кој содржи од 32 до 
55 vol % алкохол. 

Член 24 
род називот мастика може да се пушта во про-

мет дестилат на овош,на ракија или комова на кој 
пред дестилацијата му се додадени од 5 до 10 kg 
анис, на 100 1 ракија и ЧИЈ дестилат тече преку 
смолата мастик (сакас) или преку мешаница на 
смола со цимет каранфилче, кориандер, корка од 
агрум и сл., а кој содржи од 40 до 55 vol % алкохол. 

По завршетокот на дестилацијата на секои 100 1 
мастика може да се додадат до 2 kg шеќер во вид 
на шуруп. 

Член 25 
Природната ракија што се наоѓа во складови 

односно визби мора да биде декларирана. Декла-
рацијата може да биде на садот, на етикетата, или 
на посебен картон. 

Угостителските претпријатија и дуќани се дол-
жни за природната ракија да ги означат во своите 
ценовници податоците од членот 4 став 2 точ. 1 и 9 
од ОЕОЈ правилник. 

2. Вештачки ракии 

Член 26 
\ Вештачка ракија е производ добиен со мешање 
на рафиниран етил-алкохол со вода, или со мешање 
на рафиниран етил-алкохол и природни дестилати 
ео вода со додавање на соодветни ароматични сред-
ства, мацерати или нивни комбинации, шеќер, гли-
церин и други дозволени материи. 

За производство на вештачки ракии производи-
телот е должен да донесе производителска специ-
фикација. 

Член 27 
Вештачката ракија што се пушта во промет, 

мора, покрај условите од членот 12 точ. 1 до 6, 8 и 9 
на овој правилник, да ги исполнува и следниве 
услови: 

1) да содржи најмалку 24 vol % алкохол; 
2) да не содржи повеќе од 1 vol % метилалко-

хол, ако вештачката ракија е произведена со упо-
треба на природна ракија; 

3) да не содржи метилалкохол, ако етил-алко-
холот потекува исклучиво од рафиниран етил-ал-
кохол. 

Член 28 
Вештачките ракии можат да се бојосуваат со 

вештачки бои кои според важечките прописи можат 
да се употребуваат за бојосување на прехранбени 
продукти. 

Член 29 
Вештачките ракии можат да се пуштаат во про-

мет само во оригинално полнети шишања. 

Член 30 
Одредбите од членот 25 на овој правилник ва-

жат и за вештачката ракија. 

Член 31 
Во декларацијата за вештачка ракија мора да 

биде видно истакнати о дека производот е вештачка 
ракија. Ознаката за тоа мора да се наоѓа во сре-
дината на просторот за декларација, 

3. Жестоки алкохолни пијалоци 

Член 32 
Под називот жестоки алкохолни пијалоци мо-

жат да се пуштаат во промет домашна вотка, дома-
шен рум, домашен виски, домашен бренди, домашен 
џин и сл. 

Увезени жестоки алкохолни пијало-ци можат 
под називот рум, коњак, виски, арак, џин 'и сл. да 
се пуштаат во промет само ако се во оригинално 
пакување. 

, Член 33 
Одредбите од чл. 26 до 30 на овој правилник 

важат и за жестоките алкохолни пијалоци. 

4. Ликери 

Член 34 
Ликери, во смисла на овој правилник, се: слат-

ки ликери, горчливи и специјални ликери. 
За производство на ликери производителот е 

должен да донесе производителска спецификација. 

Член 35 
Ликери можат да се пуштаат во промет само 

во оригинално полнети шишање. 

Член 36 
Одредбите од членот 25 на овој правилник ва-

жат и за ликерите. 

^ Член 37 
Во производството на ликери може, до 10% од 

дозволената количина на шеќер да се замени со 
скробов шуруп, 

а) Благи ликери 

Член 38 
Благи ликери, во смисла на овој правилник, се: 

овошни ликери, ликери со овошна арома, ликери од 
ароматични дестилати, ароматизирани ликери и ли-
кери од кафе, какао, чоколада или чај. 

I -
Член 39 

Благиот ликер што се пушта во промет мора 
да ги исполнува следниве услови: 

1) да е бистар и да има изглед, боја, миризба 
и вкус карактеристичен за соодветниот вид ликер; 

2) да не му се додадени средства за постигање 
привидна јачина (црн пипер, пиперка и сл.), сло-
бодни минерални киселини, естери или азото-ва 
киселина; 

3) во еден литар да содржи најмалку 220 g 
вкупен екстракт; 

4) да содржи најмалку 25 vol % алкохол; 
5) да не содржи повеќе од 0,5 vol % патсчно ма-

сло, сметајќи во однос на апсолутниот алкохол; 
6) во еден литар - да не со др леи повеќе од 30 mg 

железо и бакар, 7,5 mg цинк, 0,5 mg олово или 40 
mg цијановодородна киселина; 

7) да ги исползува и посебните услови пропи- ' 
шани со овој правилник за одделни видови благи 
ликери. 

Член 40 
Под називот овошен ликер може да се пушта 

во промет ликер добиен од овошен сок или овошен 
мацерат, алкохол и вода. 

На овошен ликер може да му се додава овошна 
ракија. 

Овошен ликер мора да содржи во еден литар 
најмалку 200 g овошен сок односно овошен мацерат. 

По исклучок од одредбата на членот 39 точка 
4 на овој правилник, овошен ликер може да се пу-
шта во промет иако содржи помалку од 25 vol % 
алкохол, но не. помалку од 18 vol % алкохол. 

Член 41 
Под називот ликер со овошна арома може да се 

пушта во промет ликер добиен од алкохол, шеќер 
и вода, со додавање на природни овошни ароми. 
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Член 42 
Под називот ликер од ароматични ' дестилати 

може да се пушта во промет ликер добиен од дести-
лат или мацерат на природни суровини (овошје или 
нешкодливи дроги), алкохол, шеќер и вода. 

Ликерот од ароматични дестилати добиен од 
дестилати на дроги може да се бојосува со вештачки 
бои што се употребуваат за бојосување на прехран-
бени продукти. 

Член 43 
Под називот ароматизиран ликер може да се 

пушта во промет ликер добиен од алкохол, шеќер 
и вода, со додавање на есенција и арома. 

Ароматизиран ликер може да се бојосува со ве-
штачки бои што се употребуваат за бојосување на 
прехранбени продукти. 

Член 44 
Под називот ликер од кафе, какао, никол ада 

или чад може да се пушта во промет ликер добиен 
од дестилат или мацерат на кафе, какао, чоколада, 
чај, алкохол, шеќер и вода. 

Ликерите од ставот 1 на овој член можат да се 
бојосуваат со вештачки бои кои се употребуваат за 
бојосување на прехранбени продукти. 

При производството на ликери од ставот 1 на 
овој член може да се употреби ван^лин. 

б) Горчливи ликери 

Член 45 
Под називот горчлив ликер може да се пушта 

во промет ликер КОЈ содржи екстракт од нешкодли-
ви делови на горчливи и ароматични билки или 
природни есенции, како и соодветни состојки карак-
теристични за овој вид ликер. 

Горчлив ликер може да се бојосува со вештачки 
бои кои се употребуваат за бојосување на прехран-
бени продукти. 

Член 46 
Горчлив ликер што се пушта во промет мора, 

покрај условите од членот 39 точ. 1, 2, 5 и 6 на 
овој правилник, да ги исполнува и следниве услови: 

1) во еден литар да содржи најмалку 10 g вку-
пен екстракт; 

2) да содржи најмалку 28 vol % алкохол; 

в) Специјални ликери 

Член 47 
Специјални ликери, во смисла на овој правил-

ник, се: кордијал ликер и, емулзионен ликер, коктел 
и пунч. 

Член 48 
Специјални ликери што се пуштаат во промет 

мораат, покрај условите од членот ЗФ точ. 1, 2, 5 и 6 
на овој правилник, да ги исполнуваат и следниве 
услови: 

1) во еден литар да содржат најмалку 220 g 
вкупен екстракт, освен емулзиониот ликер и пунч 
кои мораат да содржат најмалку 300 g вкупен ек-
стракт. 

2) да содржат најмалку 35 vol % алкохол, освен 
емулзиониот ликер и коктелот кои мораат да содр-
жат најмалку 18 vol % алкохол и пунчот кој мора 
да содржи најмалку 40 vol % алкохол; 

3) да ги исполнуваат и посебните услови пропи-
шани со овој правилник за одделни видови специ-
јални ликери. 

Член 49 
Под називот кордијал ликер може да се пушта 

во промет ликерот добиен од вино, вински дестилат, 
алкохол, шеќер и вода, со додавање на мацерати 
од растителни плодови. 

Кордијал ликерот мора да содржи најмалку 
30% алкохол од вински дестилат. 

Забрането е да се ароматизира ќордијал лике-
рот со вештачки ароматични материјали. 

Член 50 
Под називот емулзионен ликер може да се пу-

шта во промет ликерот добиен од алкохол, шеќер, 
сурови жолтоци од пресни К О К О Ш К И Н И јајца и вода, 
со додавање на соодветни СОСТОЈКИ карактеристични 
за овој вид ликери. 

Член 51 
Емулзиониот ликер што се пушта во промет 

мора, покраЈ условите од членот 48 на овој правил-
ник да ги исполнува и следниве услови: 

1) во еден литар да содржи најмалку 160 g жол-
тоци, освен емулзиониот ликер од чоколада или 
кафе кој мора да содржи најмалку 120 g жолтоци 

2) во еден литар да содржи најмалку 250 g 
шеќер. 

Член 52 
Забрането е да му се додава на емулзионен 

ликер: желатин, агар-агар, пектин, скробов шуруп, 
јајца во прав и слични туѓи материи. 

Член 53 
Рокот за употреба за емулзиониот ликер не мо-

же да биде подолг од една година сметајќи од де-
нот на производството. 

Член 54 
Под називот коктел може да се пушта во про-

мет ликер добиен со мешање на два или повеќе 
алкохолни пијалоци. 

Коктелот се пушта во промет под називот на 
онаа состојка што ја има најмногу во коктелот. 

Член 55 
Под називот пунч може да се пушта во промет 

ликер добиен од увезен рум или домашен рум, ше-
ќер, лимонска киселина, ароматски дестилати од-
носно мацерати, корка од плодови на лимони или 
портокали, ,како и од други материи карактеристи-
чни за овој вид ликери. 

III. ТОПЛО ВИНО И ТОПЛА РАКИЈА 

Член 56 
Топло вино е производ добиен со варење на 

трпезно вино со шеќер (сахароза). 
Топлото вино што се пушта во промет мора во 

еден литар да содржи најмалку 8 vol % алкохол 
и 100 g вкупен шеќео. 

При подготвувањето на топло вино можат да 
се додадат миро дни (цимет, каранфилче, кореан-
дер, корки од агруми и сл.). 

Член 57 
Топла ракија е производ добиен со варење на 

природна ракија. 
Топлата ракија што се пушта во промет мора 

во еден литар да содржи најмалку 20 vol % алко-
хол и 100 g шеќер 

Топла ракија мора да има миризба и вкус ка-
рактеристични за ракијата од која е добиена топ-
лата ракија. 

При подготвувањето на топла ракија можат да 
и се додадат мед и ќар аме л. 

IV. ПИВО 

Член 58 
Под називот пиво може да се пушта во промет 

производ добиен со варење и алкохолно вриење на 
јачменов слад, хмељ и вода. 

Член 59 
Во производството на пиво може до 20% јач-

менов слад да се замени со друго жито или со ни ' 
БНИ преработки или со соодветна количина шеќер , 
(сахароза). 
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Во производството на пиво можат да се употре-
бат аскорбинска киселина и средства за бистрење и 
стабилизација на пивото ако не влијаат неповолно 
врз органолептичките особини и хемискиот состав на 
пивото и ако не се штетни по здравјето, како и 
пржен слад, карамел од слад или од шеќер. 

Во производство на пиво е забрането да се упо-
требува алкохол, вештачки средства за заблажува-
ње и средства за неутрализација. 

Пивото може да се пастеризира. 
Пивото може да го импрегнираат со пречистен 

јаглен-диоксид само производителите на пиво. 

Член 60 
Пивото што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следниве услови: 
1) да е бистро и без тиња; 
2) да има миризба карактеристична за пивото 

и да не содржи туѓа миризба; 
3) светлото пиво да има вкус карактеристичен 

за тоа пиво и усетна горчина на хмел, а темно пиво 
— вкус карактеристичен за тоа пиво изразито вла-
жно — ароматичен; 

4) да содржи најмалку 0,3% јаглен диоксид; 
5) да не содржи повеќе од 0,06% испарливи 

киселини, пресметано во оцетна киселина; 
6) во еден литар да не содржи повеќе од 20 mg 

сулфур ДИОКСИД; 

7) основната сладовина од која е произведено 
пивото да содржи екстракт најмалку, и тоа: ка ј 
светлото пиво — 10%, ка ј темното пиво 12%, а ка ј 
специјалното пиво — 13%; 

8) ^пастеризираното пиво, под нормални усло-
ви на чување односно складирање, да ги запази 
своите првобитни квалитетни особини и тоа најмал-
ку: светлото пиво 8 дена, темното пиво — 9 дена, 
специјалното пиво — 10 дева а пастеризираното 
пиво — 45 дена сметајќи од денот на испораката на 
пивото од страна на производителот; 

9) непосредно по точењето во чаша со височина 
од 10 до 11 cm и широчина од 4 до 5 cm да се 
формира пена со височина од 3 до 4 cm и при тем-
пература од 10 до 15сС. пената да се одржи нај -
малку 3 мин. 

10) да содржи вкупни киселини изразени во ml 
нормален раствор натриумхидроксид (n/1 NaOH), 
и тоа: пивото што содржи најмалку 10% екстракт 
во основната слад овина — од 1,3 до 2,5; пивото што 
содржи најмалку 12% екстракт во основната сладо-
вина — од 1,5 до 3,8; пивото што содржи најмалку 
14% екстрат во основната сладовина од 2 до 4,5; 
пивото што содржи најмалку 16% екстракт во осно-
вната сладовина — од 2,5 до 5 и пивото што содржи 
најмалку 18% екстракт во основната сладовина — 
од 3 до 5,5. 

Член 61 
Пивото се испорачува во стаклени шишиња, да-

бови буриња кои однатре мораат да бидат Превле-
чени со пиварска смола, во метални буриња или 
лименки. 

Шишињата за пиво мораат да бидат изработени 
од кафеаво или темнозелено стакло, а грлото на 
шишето мора да биде со таква конструкција да 
може да се затвори херметички. 

Шишињата со пиво се пакуваат во отворени и 
затворени сандаци. Отворените сандаци со шишиња 
на пиво се пренесуваат во затворени коли, а ако се 
пренесуваат во отворени л коли, таквите сандаци 
мораат да бидат добро покриени. 

Член 62 
Декларацијата за пиво мора да содржиш под-а-

ток за содржината на екстрактот во основната сла-
довина на пивото (на пример: „Екстракт 12W), а 
ако пивото е пастеризирано и ознаката "Пастери-
зирано". 

Член 63 
Пивото во шишиња не смее да се држи изло-

жено на маси. во излози и витрини. 
Пивото во шишиња што де наоѓа во склад мора 

да се држи во темна просторија во која температу-
рата не смее да биде поголема од 10оС. 

Член 64 
Воздухот што се употребува за создавање при 

тисок во апаратите за точење на пиво мора да се 
до-ведува непосредно однадвор, или од просторија во 
која не се престојува, а пред употребата мора 
да се прочисти (филтрира). 

Ако воздухот се доведува непосредно однадвор, 
доводната цевка мора да биде поставена во висо-
чина од најмалку два метра од земјата. 

Член 65 
Забрането е да се точи пиво што во бурето пре-

станало од предходниот ден ако не е држано под 
притисок на јаглендиоксид, како и пивото што се 
собира од количините престанати при полнењето на 
чашите. 

Член 66 
Забрането е да се преточува пиво од буриња во 

шишиња без надзор од пиварски стручњак, како и 
во простории што немаат механизиран уред за ми-
ење и дезинфекција на шишињата. 

Член 67 
% 

Под називот безалкохолно пиво може да се 
пушта во промет пиво што ги исполнува следниве 
услови: 

1) да е бистро и според органолетачкиот пре-
глед да не покажува знаци на расипување; 

2) да не содржи повеќе од 0,5 vol % алкохол; 
3) да не содржи средства за конзервирање, ве-

штачки срества за заблажување и средства за соз-
давање пена; 

4) во еден литар да не содржи повеќе од 20 mg 
сумпордиоксид. 

V. ВЕШТАЧКИ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И 
ВЕШТАЧКИ ШУРУПИ 

Член 68 
Вештачки безалкохолни пијачки се производи 

добиени од шеќер, мацерат на растителни плодови 
и органски киселини (винска, лимонска, млечна и 
аскорбинска киселина), со додавање-на јаглендиок-
сид, боја, арома и други материи што се означени 
во производителската спецификација. 

При произведување вештачки безалкохолни пи-
јачки може да се употреби до ОД% сорбинска ки-
селина. 

За произведување вештачки безалкохолни пи-
јачки производителите се должни да донесат про-
изводителска спецификација. 

Производството на вештачки безалкохолни пи-
јачки е подложено на регистрација. 

Член 69 
Вештачките безалкохолни пијачки што се 

пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат след-
ниве услови: 

1) да се бистри и да немаат непријатна миризба 
и вкус; 

2) да содржат најмалку 10% шеќер; 
3) да не содржат повеќе од 0,5 vol% етил-алко-

хол, ниту поголема количина тешки метали откол-
ку што е пропишано за овошните сокови; 

4) да не се заблажени со вештачки средства за 
заблажување (сахарин); 

5) при температурата од 15сС да имаат прити 
сок на јаглендиоксид од најмалку 1,5 атмосфера. 

Член 70 
Вештачките шурупи се производи што служат за 

производство на безалкохолни пијачки. 
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За произведување вештачки шурупи произво-
дителите се должни да донесат производителска 
спецификаци ј а. 

Член 71 
Вештачките шурупп што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следниве услови: 
1) да се бистри и да вила ат непријатна миризба 

и вкус; / 
2) да содржат најмалку 65 тежински проценти 

шеќер сметајќи како инвертен шеќер,^ 
Член 72 

Производството на прашоци и пастили што слу-
жат за производство на вештачки безалкохолни пи-
јачки е подложно на регистрација. 

Член 73 
Вештачките безалкохолни пијачки и вештач-

ките шурупи можат да се пуштаат во промет само 
во оригинално ракување, и тоа со ознаката: „Ве-
штачка безалкохолна пијачка" односно „Вештачки 
шуруп". 

Декларацијата за овие производи не смее да 
содржи ознаки што би можеле да ги доведат во 
заблуда потрошувачите во поглед на потеклото и 
составот на производот. 

Декларацијата за вештачки безалкохолни пи-
јачки мора да содржи и податок за рокот на упо-
требата. 

Прашоците и пастилите што служат за произ-
водство на вештачки безалкохолни пијачки се 
пуштаат во промет во амбалажа од материјали што 
можат да го запазат квалитетот на тие производи 
до употребата. 

VI. МИНЕРАЛНИ ВОДИ И СОДА-ВОДА 

1. Минерални води 
Член 74 

Под називот минерална вода може да се пушта 
во промет природна минерална вода, природна ки-
села вода, природна радиоактивна вода и вештачка 
минерална вода. 

Минералните води во бактериолошкиот поглед 
мораат да им одговараат на условите за пречистена 
вода за пиење. 

Член 75 
Природна минерална вода, во смисла на овој 

правилник, е изворска вода која во еден литар со-
држи најмалку 1 g минерални материи, или 10 mg 
железо, или 1 mg сулфур или 1 mg јод. 

Член 76 
Природна кисела вода, во смисла на овој пра-

вилник, е природна минерална вода која покрај 
минералните материи, содржи во 1 1 и најмалку 1 g 
ј агл евди оксид. 

Член 77 
Природна радиоактивна вода, во смисла на овој 

правилник, е изворска вода која при извирањего 
покажува радиоактивност од најмалку 10 махеови 
единици (3,64 милимикрокири) во еден 1. 

Член 78 
Вештачка минерална вода, во смисла на овој 

правилник, е вода добиена со мешање на вода 
за пиење со природна минерална вода, или со 
растворање на минерални соли во вода за пиење 
или во природна минерална вода. 

При производството на вештачки минерални води 
може да се употребува и јаглендиоксид. 

Минералните соли што се употребуваат при 
производството на вештачки минерални води мораат 
да им одговараат на условите пропишани во Југо-
словенската фармакопеја. 

Вештачките минерални води мораат според кон-
центрацијата на својот состав да им одговараат на 
одредбите од овој правилник што важат за природ-
ните минерални води, 

Член 79 " 
Природните минерални води, природните кисе-

ли води и природните радиоактивни води се п у -
штаат во промет во составот што го имаат при 
извиривањето. 

Природна минерална вода што содржи повеќе 
од 0,7 mg арсен во 1 1 се смета за лек. 

Член 80 
Рокот на употребата на минералните води е три 

месеци, а на природните радиоактивни води — 
4 дена, сметајќи од денот на полнењето во шишиња. 

Член 
Минералните води можат да се пуштаат во про-

мет само во шишиња што не се употребувани или 
се употребувани исклучиво за полнење на мине-
рална вода. Шишињата мораат да бидат хемиски 
и бактериолошки чисти и по полнењето цврсто за-
творени со неупотребувани тапи или со специјален 
капак. 

Солите што се употребуваат за правење веш-
тачки минерални води можат да се пуштаат во 
промет само во оригинално пакување. 

Член 82 
Декларацијата за природна минерална вода, 

природна кисела вода и природна радиоактивна 
вода мора да содржи и податоци за датумот на 
полнењето, рокот на употребата, за местото и имево 
на изворот од кој потекуваат, како и за резултатот 
на хемиската анализа која не смее да биде постара 
од 10 години. 

Ако на природна минерална вода нешто и е 
одземено од нејзиниот состав (железо, сулфур водо-
род, и др.) или на нејзиниот состав нешто му е 
додадено (средства за стабилизација, како што се 
лимонска киселина или натриумов-нитрат и др-К 
тоа во декларацијата мора да биде видно означено. 
Ваква минерална вода, освен минералната вода на 
која и е додаден јаглендиоќсид, не смее да се пушта 
во промет како природна минерална вода. 

Декларацијата за вештачки минерални води 
мора, покрај податоците од ставот 1 на овој член, 
да содржи и податок за хемискиот состав. Називот 
„Вештачка минерална вода" мора да биде напишан 
со букви во големина од најмалку 1 cm. 

Декларацијата за солите што се употребуваат 
за производство на вештачки минерални води мора 
да го содржи називот „Сол за подготвување на ве-
штачка минерална вода", како и упатство за под-
готвување на вештачката минерална вода. 

2. Сода-вода 
Член 83 

Сода-вода е производ добиен со импрегнација 
на вода за пиење со јаглендиоксид во специјални 
шишиња. 

Јаглендиоксидот што се употребува за произ-
водство на сода-вода мора даг биде чист и без ни-
какви примеси. 

Сода-вода во бактериолошки поглед мора да а т 
одговара на условите за пречистена вода за Пиење. 

Член 84 
Сода-вода мора да биде во сифонско шише под 

толкав притисок на јаглендиоксид да се испразни 
потполно шишето со притекување на затворано?. 

Главите на сифонските шишиња мораат да 
бидат изработени од алуминиум, порцелан, вештачки 
маси, никел, калај или челик кој не рѓосува. 

Металните делови од главите на сифонските 
шишиња што доаѓаат во непосреден допир со вода 
заситена со јаглендиоксид не смеат да содржат 
повеќе од 1% олово. 

Вештачките маси што се употребуваат за изра-
ботка на глави за сифонски шишиња мораат да им 
одговараат на условите пропишани за амбалажата 
од пластични маси. 

Член 85 
Сода-воДа мшке да се пушта во промет и во 

шишиња со крунски затворачи, ако тие обезбеди 
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ваат ист притисок и квалитет на сода-вода како 
сифонски шишиња. 

Член 86 
Деловите од апаратот што доаѓаат во допир со 

^ода-водата при полнењето на сода-водата во ши-
шиња не смеат да содржат олобо. 

Бакарните или месинганите делови на апаратот 
што доаѓаат во допир со сода-водата мораат да бидат 
калаисани или посребрени. 

Член 87 
Декларацијата за ссда-вода мора да ги содржи 

само податоците од планот 4 став 2 тон. 1, 2 и 4 од 
овој правилник. 

VII. МРАЗ 

Член 88 
Мразот што служи за непосредна потрошувачка 

(додаток на јадење или пијачка) мора да биде 
произведен од вода што им одговара на условите 
пропишани за пречистена вода за пиење. 

Одредбата од ставот 1 на овој член важи и за 
мразот, кој при употребата доаѓа во непосреден 
допир со прехранбените продукти. 

За ладење на прехрамбени продукти може да 
се употреби и друг мраз (мраз од реки, езера, риб-
ници, вртачи итн.), под услов да не доаѓа во непо-
среден допир со прехранбените продукти и да не 
е забележително валкан или загаден. 

За ладење ,на прехранбените продукти може да 
се употреби и сув мраз во цврста состојба. Јаглен-
диоксидот што се употребува за производство на 
овој мраз мора да биде чист и без никакви примеси. 

Член 89 
Мразот може да се; транспортира само со пре-

возните средства што обезбедуваат запазување на 
неговиот квалитет и хигиенската исправност. 

- VIII. ОЦЕТ И КОНЦЕНТРИРАНА ОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА 

1. Оцет 
Член 90 

Оцетот е производ добиен со оцетно вриење на 
алкохолни (етилни) течности, или со разредување 
на концентрирана оцетна киселина со вода. 

Член 91 
Според начинот на производството и видот на 

суровината од која се произведува, оцетот може 
да биде: 

1) вински оцет; 
2) овошен оцет; 
3) алкохолен оцет; 
4) разблажена оцетна киселина; 
5) ароматизиран оцет. 

Член 92 
Оцетот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следниве услови: 
IX да има миризба и вкус карактеристични за 

суровината од која е произведен оцетот; 
2) да нема туѓа миризба и вкус и во поголема 

мерка да не е загаден со оцетни грињи, вински 
јагулки, вински мушички или нивни ларви; 

3) да е здрав, чист и бистар; 
4) да не му се додадени недозволени средства 

заради зголемување на количината на екстрактот 
или минералната киселина; 

5) да не содржи во 1 1 повеќе од 10 mg бакар, 
ниту други метали повеќе отколку во траги; 

6) да не содржи повеќе од 0,5% мравља кисе-
лина, сметајќи на 80 процентна оцетна киселина; 

7) да не е бојосан со вештачка боја; 
8) да ги исполнува посебните услови пропишани 

за одделен вид оцет. 
Член 93 

Винскиот оцет е производ добиен со оцетно 
вриење на вино или кљун од грозје на племенит^ 
винова лоза, без никакви други додатоци. 

Винскиот оцет мора да содржи најмалку 4% 
оцетна киселина и 15 g/1 екстракт сува материја 
без шеќер, а не смее да содржи во 1 1 повеќе од 
300 mg вкупен сулфурдиоксид ниту повеќе од 30 mg 
слободен сулфурдиоксид. 

Член 94 
Овошниот оцет е производ добиен со оцетно 

вриење на овошје и негови деривати. 
Овошниот оцет мора да содржи најмалку 4% 

оцетна киселина и 12 g/1 екстракт на сува материја 
без шеќер. 

Член 95 
Алкохолниот оцет е производ добиен со оцетно 

вриење на разреден алкохол (етил-алкохол). 
Алкохолниот оцет мора да содржи најмалку 10% 

оцетна киселина. 
Член 96 

Разблажена оцетна киселина е производ добиен 
со разредување на концетрирана оцетна киселина 
со вода. 

Разб лажен ата оцетна киселина мора да содржи 
10% оцетна киселина. 

Член 97 
Ароматизиран оцет е производ добиен од алко-

холен или вински оцет, на кој му се додадени 
екстракти на зачини, миризливи растенија, овошје 
или зеленчук. 

Ароматизираниот оцет што е произведен од 
алкохолен оцет мора да содржи најмалку lO% оцетна 
киселина а ароматизираниот оцет произведен од 
вински оцет — најмалку 4% оцетна киселина и 
15 g/1 екстракт на сува материја без шеќер. 

Ароматизираниот оцет може да се пушта во 
промет само во оригинално пакување. 

Член 98 
Во производството, транспортот и прометот на 

оцетот не смеат да се употребуваат садови, инки, 
апарати за филтрација, затки и чепови од бакар, 
месинг, поцинкувани метали и олово, како ниту 
садови премачкани од внатрешната страна со гла-
зура која содржи олово, цинк и други штетни мета-
ли, доколку оцетот доаѓа во допир со тие метали 
односно со глазура та. 

2. Концетрирана оцетна киселина 
Член 99 

Концетрирана оцетна киселина е производ до-
биен со сува дестилација на дрво или со оксидација 
на етил-алкохол. 

Член 100 
Концетрираната оцетна киселина што се пушта 

во промет мора да содржи најмалку 80% оцетна 
киселина, а може да содржи најмногу до 0,5% мравја 
киселина. 

Концетенираната оцетна киселина мора на ори-
гиналното пакување да има забележителна ознака: 
„Внимание. Концентрирана оцетна киселина — не-
разреден . Опасно по животот". 

Забрането е концентрирана оцетна киселина да 
им се продава на индивидуални потрошувачи. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 101 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на производите произведени пред почетокот на него-
вото применување. 

Член 102 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

правилник престануваат да важат одредбите од чл. 
256, 314, до 339 и 357 до 361 од Правилникот за квали-
тетот на прехранбените продукти и за условите за 
нивно производство и промет (Додаток на „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/57 и „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/57, 36/57, 13/58, 32/58 и 18/59) и одредбите од 
членот 9 на Правилникот за прометот на вино. шира 
и комињак, за заштитата на потеклото на прочуе-
ните вина и за овластувањата на службениците 
што 'вршат винарска инспекција („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/58). 
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Член 103 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на неговото објавување во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3242/1 
2 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

520. 

Врз основа на членот 41 став 2 и чл. 43, 45 и 
164 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/62), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија 
и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА И МАТЕ-

РИЈАЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 

1. Опремата и материјалите за инвестициона из-
градба (во понатамошниот текст: опремата), може 
да се увезува само врз основа на претходно извр-
шено собирање на понуди или врз основа на прет-
ходно одржано јавно наддавање, ако вкупната вред-
ност на потребната опрема за определен инвести-
ционен објект во текот на една година преминува 
30 милиони динари пресметано во динари според 
званичниот курс. 

Овластената банка увозот на опрема ќе го 
услови со собирање на понуди односно со одржу-
вање на јавно наддавање ако опремата се купува 
со девизите што ги продава таа или со средствата 
од кредитите што ги дава таа или за кои дава га-
ранција, или ако опремата се купува со девизи ку-
пени од банката од нејзините сопствени средства 
— ако со посебна меѓудржавна спогодба или со 
друга спогодба со странство со која се согласил 
надлежниот орган не е определено поинаку. 

Овластената банка што обезбедува динарски 
или девизни средства определува на предлог од 
стопанската или друга организација, органот или 
установата за чија сметка се увезува опремата (во 
понатамошниот текст: организацијата) дали тој увоз 
ќе се изврши врз основа на претходно извршено со-
бирање на понуди или врз основа на претходно 
одржано јавно наддавање. 

2. Собирањето на понуди за увоз на опрема се 
врши врз основа на јавната објава за собирање на 
понуди. 

Јавното наддавање се врши по пат на понудите 
што учесниците во јавното наддавање ги поднесу-
ваат писмено врз основа на јавната објава за одр-
жувањето на јавното наддавање. 

3. Организацијата што врши собирање на пону-
ди односно го спроведува јавното наддавање, може 
пред собирањето на понуди односно пред одржува-
њето на јавното наддавање да Спроведе постапка за 
утврдување на подобноста на понудувачите да 'уче-
ствуваат во собирањето на понуди односно во јав-
ното наддавање. 

Постапката за утврдување на подобноста на 
понудувачите се спроведува по пат на конкурс врз 
основа на кој организацијата ја утврдува подобно-
ста на заинтересираните организации за Учеству-
вање во собирањето на понуди односно во јавното 
наддавање. 

Кога организацијата по спроведениот конкурс 
ќе утврди кој учесник на конкурсот е подобен да 
учествува во собирањето понуди односно во јавното 
наддавање, ќе го определи рокот за поднесување на 
понудите односно денот за одржување на јавното 
наддавање. 

4. Постапката за собирање на понуди односно 
на јавното на,ддавање ја спроведува организацијата, 
во договор со овластената банка која ги обезбедува 
средствата за тој увоз. 

5. Во постапката на конкурсот (точка 3 став 2), 
собирањето на понуди односно јавното наддава-
ње можат да учествуваат домашни производи-
тели, стопанските организации запишани во реги-
старот за вршење работи на увоз на односната 
опрема, стопанските организации запишани во ре-
гистар за вршење работи за застапување странски 
фирми и странските фирми што не се за-стапуваш! 
во Југославија (во понатамошниот текст: пону-
дувачите). 

Понудувачите можат во постапката за собирање 
понуди односно на јавното наддавање да поднесу-
ваат понуди поединечно или заедно. 

6. Објавата за конкурсот, за собирањето на по-
нуди односно за јавното наддавање се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

7. Објавата од точката 6 на оваа наредба содр-
жи особено: 

1) назив на организацијата што го спроведува 
^нкурсот , собира понуди односно го спроведува 
јавното наддавање; 

2) рок за учествување на конкурсот, за подне-
сување на понуда односно за учествување во јав-
ното наддавање; место, ден и час на одржувањето 
на конкурсот, на поднесувањето на понудата одно-
сно на одржувањето на јавното наддавање; 

3) предмет на конкурсот, на собирањето на по-
нуди односно на јавното наддавање; 

4) општи технички и други услови за испорака, 
како и каде можат за нив да се добијат поблиски 
известувања; 

5) подобност на понудувачот за испорака на 
опремата и-негови референци. 

Објавата за јавното наддавање содржи, покрај 
податоците од ставот 1 на оваа точка, уште и висо-
чина на кауцијата што треба понудувачот да ја 
положи за учество во јавното наддавање. 

Кауцијата за учество во јавното наддавање из-
несува најмногу до 10%ѓ од цената на понудувачот 
за опрематата. 

8. Конкурсот, собирањето на понуди односно 
јавното наддавање го спроведува кимисијата што 
ја формира организацијата (во понатамошниот 
текст: Комисијата). 

Комисијата се состои најмалку од три члена. 
Членови на Комисијата не можат да бидат лица 

во работен однос со понудувачот, како ниту лица 
што се заинтересирани за некој понудувач. 

9. На јавното наддавање можат, покрај члено-
вите на комисијата, да присуствуваат и претставни-
ците на понудувачите. 

10. На конкурсот, собирањето на понуди од-
носно јавното наддавање мораат да учествуваат 
најмалку три понудувачи чии понуди се уредни. 

11. Ако првиот конкурс односно првото јавно 
наддавање не успеало, ќе се одржи втор конкурс 
односно второ јавно наддавање под истите услови и 
според истата постапка. 

12. Ако првото собирање на понуди или вто-
риот конкурс односно второто јавно наддавање не 
успее, може, по претходна согласност од овласте-
ната банка увозот на опрема по пат на непосредна 
погодба да му се довери на еден од понудувачите 
или на некој друг што не учествувал во поднесу-
вањето на понудата. 

По исклучок, увозот на опрема може, по при-
бавена согласност од овластената банка да се до-
вери по пат на непосредна погодба и по неуспеа-
лиот прв конкурс односно првото јавно наддавање. 

13. Организацијата што ја спроведува постап-
ката на конкурсот, за собирање понуди односно 
јавно наддавање може, самата или во договор со 
овластената банка, посебно да покани одделни до-
машни или странски понудувачи да учествуваат на 
конкурсот, собирањето на понуди односно јавното 
наддавање. 
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14. Ако комисијата оцени дека поднесените по-
нуди би можеле да бидат и поповолни, може доне-
сувањето на одлуката да го одложи и да го опре-
дели рокот до кој понудувачите треба да ги изменат 
своите понуди. 

15. Во записникот за конкурсот односно јавното 
наддавање мораат, по барање од присутните пону-
дувачи, да се внесат нивните забелешки за работата 
на комисијата, текот на постапката на конкурсот 
односно јавното наддавање и содржината на за-
писникот. 

Записникот го потпишуваат сите присутни лица. 
Ако некој од присутните лица одбие да го потпише 
записникот, тоа ќе се наведе во записникот. 

16. За одржаниот конкус, собирањето на понуди 
односно јавното наддавање комисијата ќе и поднесе 
на организацијата извештај во рок од 30 дена од 
денот на одржаниот конкурс, односно јавното над-
давње односно од денот на истекот на рокот за 
поднесување на понудата. Со извештајот комисијата 
И поднесува на организација и записник за својата 
работа и сите други документи. 

Извештајот за конкурсот содржи и образложен 
предлог кој организации се сметаат за подобни да 
учествуваат во собирањето на понуди односно во 
јавното наддавање, а извештајот за собирањето на 
понуди односно јавното наддавање - образложен 
предлог на кој понудувач како најповолен треба да 
му се довери увозот на опрема. 

Организацијата е должна во рок о,д 30 дена од 
денот на приемот на извештајот од комисијата, во 
согласност со овластената банка, да донесе образ-
ложено решение за доверување на увозот на опрема. 

17. Организацијата е должна при изборот на 
најповолниот понудувач да води сметка за својства-
та на понудената опрема, како и за другите окол-
ности во врска со нејз-ината набавка, а особено: 

1) за нејзините техничко-технолошки предим-
ства, 

2) за нејзината економичност во текот на про-
изводството; 

3) за нејзината цена; 
4) за роковите на нејзината испорака; 
5) за условите на нејзиното плаќање и начинот 

на финансирањето на нејзината набавка; 
6) за платно-билансните можности за нејзина 

набавка, во согласност со насочниците на сојузниот 
општествен план и со извршувањето на важечките 
меѓудржавни трговски договори и други аранжмани. 

Организацијата е должна при одбирањето на 
најповолниот понудувач да води првенствено сметка 
за понудите на домашниот производител, имајќи го 
при тоа предвид долгорочниот оазвој на домашната 
индустрија во погледа на освојувањето на произ-
води за инвестициона изградба. 

Овластената, банка може да бара од организа-
цијата да се придржува и за другите услови што 
обезбедуваат избор на најповолен понудувач (кон-
курс за подобностите на понудувачите и др.). 

18. Увозот на опрема за инвестициона изградба 
извршен противно на одредбите од точ. 1, 6, 10 и 17 
став 2 на оваа наредба повлекува одговорност за 
стопански престап од - членот 142 став 1 точка 1 и 
став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство. 

19. Оваа наредба нема да се применува на уво-
зот на опрема што на овластената банка и е прија-
вен според одредбите од Одлуката за задолжително 
поднесување пријави за склучените зделки на про-
метот оо странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56) пред влегувањето во.сила на оваа наредба, 
како ниту на увозот на опрема за чија набавка 
девизните кредити се веќе одобрени или девизите 
се веќе продадени. 

Одредбите од оваа наредба нема да се примену-
ваат до 1 јануари 1864 година ниту на случаите во 
кои постапката за избор на исггорачачот и за склу-
чување договор за испорака на опрема се наоѓа во 
таква фаза да би била примената на постапката 
определена со оваа наредба нецелесообразна, што 
цени овластената банка. 

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

П бр. 4031 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за на довршена трговија, 
Нишала Џуверовиќ, с.р. 

521. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за пре-
миите за добиток во 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
трговија и со Сојузниот секретаријат за финансии, 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ДОБИТОК 

ВО 1963 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за пре-

миите за добиток во 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63) во точката 3 став 2 на крајот на 
одредбата под 4 точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додаваат две нови одредби под 
5 и 6, кои гласат: 

„5) од одредбата под 5: за 1а класа — тежината 
да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче 
машки и 180 kg женски грла и рандманот да е на ј -
малку 60%, а за I класа — тежината да изнесува 
најмалку 180 kg жива мера по парче машки и 
150 kg женски грла и рандманот да е најмалку 58%; 

6) од одредбата под 6: за I класа — тежината 
да изнесува најмалку 150 kg жива мера по парче 
машки и 130 kg женски грла и рандманот да е нај-
малку 56%. а за II класа — тежината да изнесува 
најмалку 130 kg жива мера по парче машки и 
110 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%." 

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

Бр. 04-541/6 
16 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

522. 
t 

Врз основа на членот 45, во врска со членот 44 
од Уредб-ата за катастарот на земјиштето („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56, 52/59 и 13/61), 
на предлог од Сојузна,та комисија за утврдување 
на катастарскиот приход, Сојузниот секретаријат 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАШЕ НА КАТАСТАР-

СКИОТ ПРИХОД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Катастарскиот приход опфаќа приход од ра-
стение ксто производство и приход од стачарството. 

2. Катастарскиот приход се утврдува по ката-
старски околии, и тоа за секоја класа на следниве 
катастарски култури: 

1) ниви (ораници); 
2) бавчи; 
3) овоштарници; 
4) лозја; 
5) ливади; 
0) пасишта и планини; 
7) шуми; 
8) трстици, мочуришта, рибници и езера. 
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Утврдениот катастарски приход по класи и ка-
тастарски култури за секоја катастарска околија, 
ја сочинува скалата на катастарскиот приход на 
таа кастарска околија. 

Што се подразбира како одделни катастарски 
култури е пропишано во Правилникот за катастар-
ското класирање и бонитирање на земјиштата 
(„C.FVF^en лист на ФНРЈ", бр. 10/61). 

3 Катастарски приход се утврдува за катастар-
ска околија. 

4 Катастарскиот приход за катастарската око-
лија го утврдува околиската комисија за утврду-
вање на катастарскиот приход. 

Комисијата на Автономна Покраина Војводина 
за утврдува-ње на катастарскиот приход ги усогла-
сува скалите на катастарскиот приход за сите ка-
тастарски околии на својата територија. 

Републичката комисија за утврдување на ката-
старскиот приход врши надзор над работата на 
околиските и покраинските комисии и ги усогла-
сува скалите на катастарскиот приход за сите ка-
та-старски околии на својата територија. 

Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход врши надзор над работата на репу-
бличките, покраинските и околиските комисии, ги 
усогласува скалите на катастарскиот приход што 
ги утврдиле тие комисии и конечно ги утврдува 
скалите на катастарскиот приход за сите катастар-
ски околии на територијата на Југославија. 

За утврдување на катастарскиот приход, околи-
ските комисии можат да формираат работни групи 
по катастарски околии. 

Бројот на членовите на комисијата и на члено-
вите на работните групи не е ограничен, но за нив-
ни членови треба, покрај останалите, да се имену-
ваат и земјоделски и шумарски стручњаци. 

5. Ако катастарска околија се наоѓа на терито-
рија од две или повеќе околии, катастарскиот при-
ход за таквата ката-старска околија го утврдува 
комисијата на онаа околија на чија територија пре-
тежно се наоѓа таа катастарска околија. 

6. Податоците за катастарските околии ги во-
дат надлежните катастарски уреди. 

7. Катастарскиот приход за катастарските кул-
тури од точката 2 на ова упатство се утврдува спо-
ред елементите што ва-жат за индивидуалните сто-
панства, вклучувајќи ја и кооперацијата. Така 
утврдениот катастарски приход се применува врз 
вкупните површини на земјиштата на катастар-
ската околија во општествена и граѓанска соп-стве-
ност, што се користат за растението производство. 

По исклучок, ако во катастарската околија на 
индивидуалните стопанства за одделни култури не 
постојат сите класи, за класите што не постојат, 
катастарскиот приход се утврдуваа според елемен-
тите што важат за земјишта во општествена соп-
ственост. 

II. ПРИХОД ОД РАСТЕНИСКО ПРОИЗВОДСТВО 

8. Приход од растениоко производство е па-
ричната вредност на просечниот принос на земји-
штето кој се постигнува на еден хектар површина 
земјиште во просечна година, при вообичаена 
структура на производство и начин на обработката, 
а по одбивање на просечните материјални (пропи-
шани односно вообичаени) трошоци. 

9. Приходот од растениоко производство се 
утврдува за секоја класа на секоја катастарска 
култура, и тоа во онаа катастарска општина во 
која класата на катастарската култура за која се 
утврдува катастарскиот приход има најголема по-
вршина во катастарската околија. 

Приходот од растениекото производство се 
утврдува на угледни земјишта (парцели^ што се 
одбрани Ари катастарското класирање на земји-
штето. Ако угледни земјишта не постојат, околи-
ската комисија ќе ги и-збере на самото место, спо-
ред одредбите од Правилникот за катастарското 
класирани и бонитирање на земјиштата. 

1. Пресметување на бруто-приходот 
10. Околиската комисија за утврдување на ка-

тастарскиот приход (во понатамошниот текст: Ко-
мисијата) ја утврдува височината на просечниот 
принос врз основа на собраните податоци од угле-
дното земјиште, околните парцели, изјавите на про-
изводителите и другите податоци. Во записникот за 
утврдување на височината на просечниот принос 
Комисијата е должна подробно да го образложи 
секој просечен принос што го утврдила за секоја 
класа и катастарска култура. 

11 Просечните приноси се утврдуваат за целата 
површина на угледното земјиште, а потоа се пре-
сметуваат на еден хектар. 

12. Просечниот принос утврден по класи за од-
делни земјоделски произво-ди во ката-старската око-
лија, по правило, не може да биде помал од чети-
ригодишниот просечен принос на индивидуалните 
стопанства, вклучувајќи ја и коопера-цијата, за пе-
риодот од 1969 до 1962 година. 

Како четиригодишен просечен принос од ставот 
1 на оваа точка се подразбира просечниот принос 
од пожнеаните површини, пресметнат на по-сеаните 
површини, според податоците од статистичката 
служба. 

13. Структурата на производ,ството за катастар-
ската околија се утврдува врз основа на подато-
ците од статистичката служба од 1903 година, и 
тоа: 

1) за ниви — според процентуалната за-стапе-
ност на површините под главни посеви во вкупната 
површина на нивите; 

2) за бавчи — според процентуалната застапе-
ност на површините под зеленчук кој се, наводнува 
во вкупната површина на бавчите; 

3) за овоштарници — според процентуалната за-
стапеност на бројот на стеблата на одделни видови 
овошки во вкупниот број на стеблата на вкупната 
површина на овоштарниците. 

Во структурата на производ-ството на одделни 
класи влегуваат само посевите односно вид-овите 
на зеленчукот или ово-шјето што се одгледуваат на 
површината на земјиштето на тие класи. Површи-
ните под посеви и површините под зеленчук и ово-
шје мораат да им одговараат на податоците за по-
вршините под посеви односно под зеленчук или 
овошје што ги води статистичката служба. 

По и-склучок, во катастарските околии што во 
1963 година биле опфатени со елементарни непо-
годи, структурата на производството може да се 
утврди според податоците од статистичката служба 
за 19612 година, а ако катастарските околии биле 
опфатени со елементарни непогоди и во 1962 го-
дина, структурата на производството може да се 
утврди според податоците од статистичката служба 
за 1961 година. 

14. Бруто-приходог од нивите во катастарската 
околија се утврдува според структурата на повр-
шините на нивите под стр-но жито (пченица и 'рж, 
јачмен и овес), пченка, нивски зеленчук и кмрно 
растение. 

Површините под индустриско растение им се 
додаваат на површините под пченка, а потоа се 
пресметува односот помеѓу главните посеви што 
влегуваат во вкупната структура на нивите. 

На површ,ините под ко-мпир им се додаваат по-
вршините под друг пивски зеленчук, освен чистава 
култура на ба-вчите, а бруто-приходот од нивите се 
пресметува врз осно-ва на просечниот принос на 
компирот. 

EpyTio-приходот од крми о растение се утврдува 
само за површи,ните на кои крми ото растение се 
одгледува како гла-вен посев. В р у т о - ти х од от се 
пресметува според површин,ите под легуми-нша која 
најмногу се о-дгледува во катастарската околија. 

Bipуто—п,риходот ед ниви опфаќа и приход од 
меѓупосеви, пострни посеви, попаша по ниви каде 
е вообичаена и др. Бруто-поиход од постани посочи 
се утврдува по-себно и му се дода-ва на бруто-прл-
Х0Д10Т на гл-авните посеви. 
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Угар, во катастарските околии во кои е вооби-
чаено. ќе се признае само за нивите од седма и 
осма класа. Во Социјалистистичка Република Бо-
сна и Херцеговина во катастарските околии во кои 
постои класирање по катастарски општини, околи-
ската комисија за утврдување на катастарскиот 
приход, во согласност со републичката комисија за 
утврдување на катастарскиот приход, утврдува во 
кои катастарски општини и на кои класи ниви во 
тие општини ќе им се признае угзрот. 

15. Бруто-приходот од бавчи се пресметува по 
класи а според видовите на зеленчук на површи-
ните што се наводнуваат. ^ 

Бруто-приходот од второто и другите берења на 
зеленчук се пресметува посебно и тој приход му се 
додава на бруто-приходот пресметан за претход-
ните берења зеленчук. 

16. Бруто-приходот од овошки се пресметува 
врз основа на бројот на родните стебла на еден 
хектар површина. 

Боуто-приходот од овошки се пресметува сого-
рел вредноста на просечниот принос на плодот, а 
не според вредноста на преработеното овошје. По 
исклучок, бруто-приходот од маслинарник се пре-
сметува според вредноста на приносот добиен со 
преработка на плодот. Во бруто-приходот од ово-
шки се засметува и приходот од пасење, сено и др. 
(опооедни приходи). 

Во овоштарници не се засметуваат осамените 
(растурените) стебла 

17. Бруто-приходот од лозја се пресметува спо-
ред просечниот број родни пењушки на еден хектар 
и спопед просечниот принос на грозјето на 1 пе-
нушка. 

18. Бруто -приходот од ливади и пасишта се пре-
сметува според приносот на осното. 

19. Бруто-приходот од шуми се пресметува спо-
ред вредноста на прирастот за сечење за секој вид 
дрвја и според вредноста на споредните производи 
(пасење, желад и др.). 

Вредноста на дрвото на една катастарска око-
лија се пресметува според видовите на дрвјата, спо-
ред нивната количина и просечната цена за еден 
кубен метар за секој одделен сортимент дрво. 

20. Бруто-приходот од трсјари, мочуришта, риб-
ници и езера се пресметува според вредноста на тр-
евата, poroGfare и др. 

2. Утврдување на трошоците на производството 
21. При утврдувањето на трошоците на произ-

водството се земаат предвид само трошо-ците пропи-
шани со ова упатство односно фактичните вооби-
чаени трошоци за соодветните катастарски култури 
и класи во катастарската околија. 

Трошоците се утврдуваат за еден хектар повр-
шина земјиште посебно за секоја катастарска култу-
ра и класа. 

Во трошоците на производството влегуваат: 
" вредноста на семето и расадот, вештачкото ѓубре, ар-

ското ѓубре кај бавчите средствата за заштита на 
растенијата, материјалот за врзување, запрежната 
и машинската обработка на земјиштето и превозот, 
уемот, трошоците за чување на полето, за осигуру-
вање на посевите, водниот придонес и амортизац.и-
јата на земјоделските економски згради и инвента-
рот, овоштарниците и лозјата. 

При утврдувањето на вредноста на семето од 
пченица и пченка се земаат предвид, покрај коли-
чините на пченица и пченка од обични сорти, и ко-
личините на пченица и пченка од високоприносни 
сорти односно х р иб р идно то семе. При утврдувањето 
на вредноста на другите посеви се земаат вообича-
ените количини на семе. 

Количините на вештачко ѓубре и на средствата 
за заштита на растенијата се утврдуваат врз основа 
на податоците од трговските организации за прода-
дените количини на тие ѓубриња и средства, како 
и врз основа на под а топите од другите организации 
што го снабдуваат земјоделството со ова ѓубре и 
средства по разни основи (договори за кооперација, 
договори за производство на индустриски растенија 
и др.). 

Количините на употребеното вештачко ѓубре се 
искажуваат во тежината и нивната вредност за 
еден хектар, а употребените средства за заштита на 
растенијата се искажуваат само во вредноста за 
еден хектар. 

Комисиите се должни искажаните вредности за 
вештачкото ѓубре односно за средствата за заштита 
на растенијата да ги доку.ментираат со податоците 
од ставот 5 на оваа точка. 

22. Запрежните денови за обработка на земјиште, 
нега на посеви и за превоз, се изразуваат во коњски 
запрежни работени денови. 

Бројот на коњските запрежни работни денови 
за одделни култури односно одделни видови посеви 
за еден хектар површина изнесува: 

— за стрмни жита до 9 
- за пченка „ 15 
- за компир и 1в 
— за детелина и луцерка it 5 
— за граоо П 6 
— за ливади it 2 
— за овоштарници ft 5 
— за лозја П 10 
- за бавчи П 30 

При утврдува-њето на бројот на запрежните ра-
ботни денови се земаат предвид природните услови 
и остварените приноси на културите односно на 
одделни видови посеви од ставот 2 на оваа точка. 

Воловска (крлеска) запрега се пресметнува во 
коњска запрега во сразмер а два воловски (кравски) 
запрежни работни дена еднакви на еден коњски за-
прежен работен ден. 

За превоз на ар око ѓубре се признава по еден 
коњски запрежен работен ден за секои 3.000 кг ароко 
ѓубре. 

23. Трошоците на уемот се признаваат во про-
центи од вредноста на бруто приносот на зрното на 
посевите, и тоа: од 10% до 12% во I и II реон 
(точка 34), а од 8% до 10̂ /о во другите реони. 

Трошоците на уемот за ронење пченка се при-
знаваат од 1% до 2% во I и И реон. Овие проценти 
на уем се признаваат и во III реон каде е вооби-
чаено машинско ронење пченка. ' 

24. Трошоците на водниот придонес се призна-
ваат до височината определена од надлежниот орган 
за 1963 година. 

Трошоците за наводнување се признаваат до 
износот кој се плаќа за посевот за кој се пресмету-
ва катастарскиот приход. 

25. Амортизацијата на земјоделските економ-ски 
згради и инвентар за одделни култури се признава 
во проценти од бруто приходот, и тоа: 

1) за ниви и бавчи: 
В о р е о н и т е 

I II и III IV и V 

1 до 3 класа 
4 „ 5 „ 
6 „ 8 „ 

4% 
5% 
6% 

5%? 
6% 
7% 

2) за ливади на целата територија на Југосла-
вија — 1% од бруто-приходот, Во околиите во кои 
е вообичаена употреба на згради за сместување 
сено,, на име амортизација може да се признае до 
3% од бруто приходот. 

3) за овоштарници — амортизацијата изнесува 
од 10 ООО до 15.000 динари за еден хектар, а за лозја 
од 20 ООО до 30.ООО динари. Височината на амортиза-
цијата за секоја катастарска околија ја определува 
Комисијата, во согласност со републичката коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход, за-
висно од оортиментот и условите за подигање на 
насадот. 

26. При пресметувањето на катастарскиот при-
ход од шуми, се признаваат само трошоците на про-
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^водството што се вообичаени за мнозинството 
шуми во граѓанска сопственост во катастарската 
околија. 

27. Во трошоците на производството не се засме-
тува вредноста на човечката работна сила, без оглед 
дали се во праша-ње членови на земјоделското до-
маќинство или туѓа работна рака. 

Во трошоците на производството не се засмету-
ва вредноста на арското ѓубре освен кај бавчите. 

Трошоците на производството за пасишта не се 
пресметуваат. 

III. ПРИХОД ОД СТОЧАРСТВОТО 
28. Приходот од сточарството се вклучува во 

приходот од растениското производството со зголе-
мување на цените на храната за добиток што служи 
за исхрана на добитокот. Како храна за добиток се 
смета: пченка, овес, јачмен, освен пиварски јачмен; 
сено од легуминози, ливади, пасишта и попаша; ка-
ко и компирот што се употребува за ,храна за 
добиток. 

Површините под индустриско растение дода-
дени на површините под пченка не се вклучуваат 
во приходот од сточарство. 

IV. ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ШУМСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ И НА ЗАПРЕЖНИОТ РАБОТЕН 

ДЕН. ЗА ПРЕСМЕТКА НА КАТАСТАРСКИОТ 
ПРИХОД -

1. Цени на земјоделски и шумски производи 
а) Цени на жито и храна за добиток 

29. Цените на житото и на храната за добиток 
по кои се пресметува катастарскиот приход изнесу-
ваат за еден килограм во динари за: 

В о р е о н и т е 
I и II III IV V 

— пченица и 'рж 42 46 47 4в 
-— пченка, јачмен и 

овес 32 36 37 38 
— слама и пченко-вииа 3 3,5 4 4,! 
- сено ливадско 14 13 12 11 
1— сено од пасишта 11 И) 9 8 
1— сено од легуминози 16 17 18 19 
— сточни крмни ра-

стени ја 4- 4 4 4 
'— срме од пченица 55 56 55 5-5 
-— семе од плетка 45 45 415 45 

Цените за семе од детелина изнесуваат за еден" 
килограм од 400 до ООО динари а цените за семе од 
луцерка од 600 до 000 динари. 

Во границите на цените од ставот 2 на оваа точ-
ка републичката комисија за утврдувана на ката-
старскиот приход ги определува,/ врз основа на от-
купните односно договорените цени, цените за секо-
ја катастарска околија и и ги.доставува на согла-
сност на Сојузната комисија за утврдување на ката-
старскиот приход. 

Цените од ставот 1 на оваа точка за семе од 
пченица и пченка се замаат како базни (старини), 
со тоа што при пресметувањето на материјалните 
трошоци на прои-зводството да се признаваат ф а к -
тичните пазарни цени на семето од пченица и пчен-
ка од високоттриносни сорти, што ги утврдува Ко-
мисијата според остварениот промет. 

Со цел за вклучување на приходот од сточар-
ството во приходот од растениското производство, 
цените на пченката, јачменот и овесот се зголему-
ваат, и тоа: за 3 динари во I, И и III реон, за 5 ди-
нари во IV реон и за 7 динари во V реон. Во цените 
за другата храна за добиток е вклучен и приходот 
од сточарството, -1 

б) Цени на зеленчук, овошје и грозје 
30. Цените на зеленчукот, овошјето и грозјето 

по кои се пресметува катастарскиот приход изнесу-
ваат за еден килограм во динари за: 

— компир за човечка храна од 20 до 30 
— компир за храна за добиток 5) 10 „ 14 
— грав „ 80 „ 150 
— кр-омид ) ) 30 „ 60 
— зелка и 10 „ 20 
— до-мати 15 „ 27 
— пиперка У) 23 „ 40 
— грашок и 23 „ 65 
— боранија „ 23 „ 70 
— друг зеленчук Ј? 15 „ 50 
— јаболки и круши „ 15 „ 60 
— сливи „ 12 „ 30 
— цреши и вишни Ј) 26 „ 58 
— кајсии и праски УЈ 50 ,, 90 
— грозје 'Ј 36 „ 60 
Во границите на цените од ставот 1 на оваа 

точка републичката комисија за утврдување на 
катастарскиот приход ги определува, врз основа 
на откупните односно договорените цени, цените за 
секоја катастарска околија и и ги доставува на со-
гласност на Сојузната ко!ми-сија за у т в р д у в а њ е Н а 

катастарскиот приход. 

в) Цени на дрвото 
31. Цените на дрвото на пенушка за одделни 

видови дрв-ја (сортименти) се определуваат според 
ценовникот на шумеко-стопанските организации од 
1954 година, со тоа што износите на тие цеШ1 се 
зголемуваат за индексот на порастот на цените на 
производите од експлоата-цијата на шумите од 1954 
до 1962 година. 

Овие цени ги опр-еделува за секоја катастарска 
околија републичката комисија за утврдување на 
катастарскиот приход Ќо спогодба со републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство и и ги 
доставува на согласност на Сојузната комисија за 
утврдување на катастарскиот приход. 

г) Цени на споредни шумски производи 
32. Цените на споредните шумски производи се 

утврдуваат според важечкиот ценовник на терито-
ријално најблиската шумско -стопанска органи-
зација. 

2. Цени на запрежен работен ден 
33. Цените на коњски запрежен работен ден из-

несуваат: 1.300 динари во I и II реон, 1.200 динари 
во III реон, 1.100 динари во IV реон, 1.000 динари 
во V реон. 

V. РЕОНИРАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОКОЛИИ, 
34. Сите катастарски околии во Југославија се 

реонират според природните и еконоските услови 
за производство и промет на земјоделски прсизвво-
ди во пет реони. 

Во I реон опаѓаат катастарските околии: 
Во Социјалистичка Република Србија: Вршад, 

Зрењанин, Јаша Томиќ, Јаша Томиќ III, Кикинда, 
Кула I, Кула II, Нови Кнежевац, Нови Сад, Па-
ланка I, Паланка II, Перлез, Риѓица, Сента, Сом-
бор, Суботица, Тител, Црња I, Црња II, Хоргош; 

во Социјалистичка Република Хрватска: Дарда 
I, Дарда П, Дарда III, Дарда IV; 

Во П реон спаѓаат катастарските околии: 
во социјалистичка Република Србија: Бела 

Црква, Вуковар, Земун, Земун-Бестрад, Ораовица, 
Панчево, Панчевачки Рит, Рума, Сремска Митро-
вица, Јасеничка (Паланка), Малезиска, Моравска 
(Жабари), Орашка, Пожаревачка, Подунаевска, По-
савска (Обреновац); 

во Социјалистичка Република Хрватска: Вал-
тѕово, Винковци, Вировитица, Вуков ар, Ѓаков о, 
Ѓурѓевац П', Нашиде, Нова Градинска, Осиек, Па-
крац, Псдоаосиа Слатина, Славонски Брод, Сла-
вовска Пожега; 
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во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина: Биељина, Босански Брод, Босанска Градинска, 
Босански Шамац, Брчко, Модрича. 

Во III реон спаѓаат катастарските околии: 
во Социјалистичка Република Србија: Алекси -

начка, Величка, Белградска, Вучитрнска, Горномо-
равска, Грочанска, Гружанска, Деспотовачка, До-
бричка, Заечарска, Источка, Јадранска, Јасеничка 
(Аранѓеловац), Јастребачка, Колубарска (Лазаре-
вац, Косма јека, Крагуевачка, Лепеничка, Леско-
вачка, Љубиќска, Млавска, Моравска (Житковац), 
Неготинска, Нишка, Параќинска, Пеќска, Посаво-
тамиавска, Поцерска, Ранѓањска, Рамена, Расписка 
Ресавска, Ситничка, Тамнавска, Темниќка, Тресе-
ни 4fc:a; 

во Социјалистичка Република Хрватска: Бјело-
вар. Вараждин, Велика Горица, Гарешница, Глина, 
ѓурѓевац I. Загреб I, Загреб И, Златар, Јаска I, Јаска 
И, Карловац I, Карловац И, Копривница, Коста ј-
ница. Крапинске Топлице, Крижевци, Криж, Си-
сак I, Сисак II, Сисак III, Сисак IV, Чаковец 
I. Чаковец И, Чаковец III; 

во Социјалистичка Република Словенија: Мур-
ска Собота, Љутомер, Птуј, Рогатец, Радгона, Чако-
вец III; 

во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина: Бања Лука, Бихаќ, Босанска Дубица, Босан-
ска Круна, Босански Нови, ^Велика Кладуша, Гра-, 
дачац. Грачаница, Дервента, Добој, З Б О Р Н И К , Лопаре, 
Приедор, Прњавор, Сански Мост, Србац, Тузла, 
Цазин. 

Во IV реон опаѓаат катастарските околии: 
во Социјалистичка Република Србија: Банеска, 

Белопалапачка, Бољевачка, Брзопалапачка Бујано-
вачка, Ваљевска, Влаеотиначка, Врањска, Голубач-
ка, Дожевска, Димитровградска, Драгачевска, Ж и ч -
ка, Жупска, Жвишка, Јабланичка, Јужноморавска, 
Качерска, Кључка, Колубарска (МЈионица), Копао-
ничка, Косаничка, Краинска, Левачка, Лужничка, 
Масуричка, Нишавска, Подгорена, Пожешка, По-
речка, Раѓевска, Сврљишка, Студеничка, Таковска-, 
Тимочка, Топличка, Хомољска, Гњиланска, Грача-
ничка, Дреничка, Ѓаковичка, Звечанска,^ Каменич-
ка, Лабска, Неродимска, Подримска, Су Боречка, 
Шарпл атинска; 

во Социјалистичка Република Хрватска: Го-
спиќ, Грачац, Делнице, Кореница, Огулин, Оточац, 
Слуњ; 

во Социјалистичка Република Словенија: Бре-
жице, Планина, Чрна, Камник, Кочевје, Крањ, 
Пољане-Селце, Тржич, Кршко, Трбовље, Логатец, 
Литија, Вишња Гора, Љубљана, Марибор, Похорје, 
Ново Место, Суха Кра ј ина — Горјанци, Илирока 
Бистрица, Постојна, Радовљица, Бохињ, Крањска 
Гора, Словентрадец, Цеље, Витање, Bpањско-Лашко, 
Горн,и Град. Чрномељ, Слуњ; 

во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина: Босанско Гра^ово, Босански Петровац, Бра-
тунац, Бугојно, Варош, Високо, Вишеград, Власе-
кица, Гламоч, Горажде, Дрвар, Завидовиќи, Зеница, 
Јајце, Кисељак, Кладањ, Клуч , Котар Варош, Ма-
глај, Марковиќ Град, Рогатица, Сараево, Соколац, 
Теслиќ, Тешањ Травник, Фона; 

во Социјалистичка Република Македонија: Го-
стивар, Куманово, Скопје, Скопје Град, Тетово^ 
Штип (Овчеполска), Битола, Прилеп. 

Во V реон спаѓаат катастарските околии: 
во Социјалистичка Република Србија: Азбуко^ 

натака, Ариљска, Босиљградока, Златарска, Злати-
борска, Милошевска Моравичка, Прибојска Рачан-
ска, Сјеничка, Ужичка, Црногорска, Штавичка 
Горска; 

во Социјалистичка Република Хрватска: Вен-
ков ац I, Бенковац И, Волоско, Дубровник I, Дубров-
ник И, Задар I, Задар И, Задар III, Имотски, Книн 
I, К Е П И И, Книн III, Корчула, Крк (Лб^дањ), Ма -̂
карска I, Макароска И, Макарска III, Лазим, Пореч, 
Пула Риека, Сињ, Сплит, 1/1, Сплит 1/2, Сплит II, 
Сплит III/1, Сплит Ш/2, Хвар I, Хвар И, Шибеник 
I, Шибеник И; 

во Социјалистичка Република Словенија: Воло-
ско, Горица, Канал, Копер, Вилава, Сежана, Тер-
мин, Бовец; 

во Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина: Билеќа, Гацко, Дувно, Калиновиќ, Коњиц, 
Лиено, Лиштица, Љубушки, Мостар, Невесиње, По-
сушје, Прозор, Столац, Требиње, Чапљина; 

во Социјалистичка Република Македонија: Бе-
рово (Малешевска), Дебар, Гевгелија, Кавадар (Ти-
квешка), Кичево, Конане, Охрид, Ресен (Преспан-
ска), Струмица, Титов Велес, Мориовска Кривопа-
ланечка; 

во Социјалистичка Република Црна Гора: Ан-
д р и е в с к а , Барска, Велопољска, Бококоторска, Дур-
миторока, Иванградока, Колашинска, Никшиќска, 
Пљеваљска, Тито градска, Цетињска. 

VI. ОБРАСЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КАТА-
СТАРСКИОТ ПРИХОД 

36. Обрасците за пресметување на катастарскиот 
приход со 'потребните објасненија за нивно попол-
нување ги определува Сојузната комисија за утвр-
дување на катастарскиот приход. 

VII. РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КАТА-
СТАРСКИОТ ПРИХОД 

36. Околиските комисии за утврдување на ка-
тастарскиот приход освен околиските комисии од 
територијата на Автономна Покраина Војводина и 
Комисија на Автономна Покраина Косово и Мето-
хија за утврдување на катастарскиот приход, се 
должни до 10 ноември 1963 година да ја завршат 
постапката за утврдување на катастарскиот приход 
и целокупните материјали со документацијата до 
тој рок да и ги достават на надлежната републичка 
комисија за утврдување на катастарскиот приход. 
Околиските комисии за утврдување на катастар-
скиот приход од територијата на Автономна Покра-
ина Војводина се должни до истиот рок да ја за-
вршат постапката за утврдување на катастарскиот 
приход и целокупните материјали со документација 
да и ги достават на Комисијата на Автономна По-
краина Војводина за утврдување на катастарскиот 
приход која е должна веднаш по усогласувањето на 
катастарските скали, целокупните материјали со 
свој предлог да и ги достави на надлежната репуб-
личка комисија за утврдување на катастарскиот 
приход. 

Републичките комисии за утврдување на ка-
тастарскиот приход се должни до 20 ноември 1963 
година да ја завршат постапката за усогласување 
на скалите на катастарскиот приход за сите ка-
тастарски околии на својата територија и својот 
предлог со целокупните материјали да И го достават 
на Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход. 

Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход е должна до 30 декември 1963 година 
да ја заврши постапката за усогласување и утвр-
дување на скалите на катастарскиот приход. 

Постапката за одобрување на скалите на ката-
старскиот приход се спроведува според одредбите 
од членот 36 од Уредбата за катастарот на земји-
штето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56, 
52/59 и 13/61). 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
37. Објасненија за техниката за пресметување 

на катастарскиот приход ќе дава Сојузната коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход. 

38. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за начи-
нот на утврдување на ' катастарскиот приход (,.Служ-т 
бен лист на ФНРЈ", бр. 28/56). 
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39. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 6-12831/1 
26 јули 1963 година 

Белград ^ . 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Киро Глигоров, с. р. 

523. 

Врз основа на членот 87 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инва-
лидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и 
чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/62), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за трудот, Сојузниот завод за со-
цијално осигурување и Деловното здружение на 
новинските претпријатија и новинските установи 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОЛПОРТЕ-

РИТЕ НА ПЕЧАТ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој договор се регулира социјалното осигу-
рување на колпортерите на печат на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 2 
Колпортери на печат, во смисла на овој дого-

вор се физички лица кои со провизија продаваат 
печат и им го разнесуваат печатот на претплатни-
ците врз основа на договор склучен со новинско 
претпријатие или новинска установа односно со де-
ловната единица на. новинско претпријатие или но-
винска установа, или врз основа на договор склу-
чен со друга организација што се занимава со про-
дажба на печат или со ревизор (комисионер) на вес-
ници, што имаат одобрение од Деловното здружение 
на новинските претпријатија и новинските установи 
(во понатамошниот текст: Здружението) за продаж-
ба на печат преку колпортери. 

Социјалното осигурување според овој договор 
е задолжително за сите физички лица што се зани-
маваат со продажба или разнесување на печат к а -
ко ео единствено или главно занимање под условот 
од ставот 1 на овој плен, ако од таа продажба од-
носно разнесување на печат остваруваат месечен 
бруто доход од 11.900 динари или повеќе а не се 
социјално осигурени но друг основ (во понатамош-
ниот текст: осигурениците). 

Член 3 
Осигурениците имаат право на здравствено, ин-

валидско и пензиско осигурување: 
Правата од ставот 1 на овој член ги имаат оси-

гурениците и членовите на нивните фамилии во 
обемот и под условите што се определени со Зако-
нот за здравственото осигурување, со Законот за 
инвалидското осигурување и со Законот за пензи-
ското осигурување, ако со овој договор не е пред-
видено поинаку. 

Овој договор не се однесува на лицата што се 
занимаваат со продажба или разнесување на печат 
а се осигурени по Друг основ врз основа на личниот 
статус (работниците, пензионерите и др.), како ниту 
на лицата што со продажба односно разнесување 
на печат се занимаваат како со дополнително зани-
мање. 

Социјалното осигурување според овој договор 
настанува со првиот ден на наредниот месец по 

истекот на три месеци едноподруго во кои осигуре-
никот остварил просечен ^ с с ^ е н бруто доход од 
членот 2 став 2 на ОВОЈ догозо^. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Пензиски стаж 

Член 4 
Во пензиски стаж на осигурениците им се смета: 
1) времето поминато во осигурување според овој 

договор; 
2) времето поминато во осигурување според До-

говорот за социјално осигурување на колпортерите 
на печат до 30 декември 1950 година," и тоа во пе-
риодот од 1 мај 1961 година до 31 декември 1962 го-
дина во кој просечен месечен бруто доход е оства-
рен од најмалку 8950 динари; 

3) времето што според Законот за пензиското 
осигурување и Законот за инвалидското осигуру-
вање се смета во работен стаж и посебен стаж; 

4) од времето поминато во вршење на колпортер-
ска дејност пред 1 мај 1961 година онолку време кол-
ку што е поминато во работен однос по 15 мај 1945 го-
дина и во осигурување според договорот за соци-
јално осигурување на колпортерите на печат. 

На осигурениците што ќе наполнат 55 години 
живот (мажи) односно 50 години живот (жени) и 
КОИ имаат најмалку 10 години колпортерска дејност 
пред. почетокот на спроведувањето на социјалното 
осигурување на колпортерите на печат, им се при-
знава во гГензиски стаж по две години во поране-
шната колпортерска дејност за секоја година по-
мината во работен однос по 15 мај 1945 година и во 
осигурување според договорот за социјалното оси-
гурување на колпортерите на печат но најмногу 
дваесет така признаени години. 

На осигурениците што ќе наполнат 65 години 
живот (мажи) односно 55 години живот (жени) и 
што имаат најмалку 15 години колпортерска деј-
ност пред почетокот на спроведувањето на социјал-
ното осигурување на колпортерите на печат, им се 
признава во пензиски стаж по три години од по-
ранешната колпортери а дејност за секоја година 
помината во работен однос по 15 мај 1945 година 
година и во осигурување според договорот за со-
цијално осигурување на колпортерите на печат. 

Ако признавањето на определен период во пен-
зиски стаж според Законот за пензиското осигуру-
вање и Законот за инвалидското осигурување е ус-
ловено со стапување во работен однос или со опре-
делено траеше или престанок на работниот ^однос, 
ќе се смета дека тој услов е исполнет со отпочну-
вање на колпортерска дејност односно со соодвет-
ното траење или престанок на таа дејност, ако таа 
дејност е вршена како единствено или главно за-
нимање. 

Член 5 
Временските периоди поминати во вршење кол-

портери^ дејност по 1 мај 1961 година, што не се 
сметаат во пензиски стаж според членот 4 од овој 
договор, се сметаат како прекини од чл. 22 и 114 став 
2 на Законот за пензиското осигурување и од членот 
35 од Законот за инвалидското осигурување. 

Основица на осигурувањето 
Член 6 

Паричните износи на правата од социјалното 
осигурување се пресметуваат од основицата на оси-
гурувањето која изнесува 13,800 динари. 

Осигуреникот, на свое барање, се распоредува 
во една од слободно избраните основици на осигуру-
вањето: 15.700 дљгаари, 17.950 динари и 20.450 динари. 

Здравствено осигурување 
Член 7 

Надоместокот на личниот дохот во случај на 
спреченост за работа според Законот за здравстве-
ното осигурување, му припаѓа на осигуреникот од 
првиот ден на спреченоста за работа на товар на 
фондот на здравственото осигурување. 
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Надоместокот на личниот доход се определува 
од основицата од членот 6 на овој договор. 

Ако за последните шест месеци непосредно пред 
настапувањето на спреченоста за работа осигуре-
никот Ја менува основицата на осигурувањето, на-
доместокот на личниот доход се определува од про-
секот на основицата за тие шест месеци. Ако во 
таков случај осигуреникот не ја платил разликата 
на придонесот според членот 16 став 2 на овој до-
говор, надоместокот на личниот доход се опреде-
лува според ставот 3 од тој член. 

Одредбите од Законот за здравственото осигу-
рувале што се однесуваат на работата со скратено 
работно време во "текот на траењето на привреме-
ната неспособност за работа односно заради хране-
ње дете, како и во случај на спреченост за работа 
во текот на работниот ден, и правото на надоместок 
на личниот доход за тоа време (чл. 50, 51, 63 и 71), 
нема да се применува на осигурениците. 

Пензиско осигурување 
Член 8 

Со правото на лична пензија се здобиваат оси-
гурениците под условите од Законот за пензиското 
осигурување откако ќе наполнат три години во оси-
гурување според договорот за социјално осигуру-
вање на колпортерите на печат. 

Во рокот од три години од ставот 1 на овој член 
се засметува времето поминато во работен однос по 
15 мај 1945 година и времето што се признава во 
пензиски стаж "според одредбата од членот 31 на За-
конот за пензиското осигурување. 

Осигурениците што ќе наполнат 65 години ж и -
вот (мажи) односно 55 години живот (жени) и што 
имаат најмалку 15 години колпортерска дејност, и 
го исполнуваат условот на пензискиот и работниот 
стаж според Законот за пензиското осигурување, 
се здобиваат со правото на лична пензија без оглед 
на времето поминато во осигурување според дого-
ворот за социјално осигурување на колпортерите 
на печатот. 

Член 9 
Личната пензија се определува од основицата 

на осигурувањето од членот 6 на овој договор. 
Ако основицата на осигурувањето по барање од 

осигуреникот е менувана (член 6 став 2), личната 
пензија се определува од просекот'на основиците на 
осигурувањето во кои осигуреникот ги поминал по-
следните три години осигурување пред пензиони-
рањето. 

Износот на пензијата (лична и фамилијарна) 
определен според ст. 1 и 2 на овој член содржи и 
зголемување од 400 динари според Одлуката за из-
мени и дополненија на Одлуката за воведување по-
себен додаток на пензијата во 1962 година („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 53/62). 

Личната и фамилијарната пензија остварени 
врз основа на овој договор припаѓа од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето 
за пензија, но дури по престанокот на вршењето 
на колпортерска дејност. 

Член 10 
На членовите на фамилијата на осигуреникот 

загинати, умрени и исчезнати под околностите од 
членот 249 на Законот за пензиското осигурување 
ќе им се признае, на нивно барање, правото на 
фамилијарна пензија во обемот и под условите што 
се определени во тоЈ член ако осигурениците се 
занимавале со колпортерска дејност како со един-
ствено и главно занимање непосредно пред наста-
пувањето на околностите наведени во тој член или 
ако во тоа време не можеле да ја вршат таа деј-
ност поради околностите од членот 33 на Законот 
за пензиско! о осигурување. 

Инвалидско осигурување 
Член И 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност предвидена во Законот за инвалид-
ското осигурување, подразбирајќи ги тука и слу-
чаите на телесно оштетување и случаите на опас-

ност од настапување на инвалидност во врска со 
вршењето на колпортерска дејност. 

Осигурениците имаат право, во обемот и под 
условите што се утврдени во Законот за инвалид-
ското осигурување, на инвалидска пензија со за-
штитен додаток и со додаток за помош и нега од 
страна на друго лице, инвалиднина, професионална 
рехабилитација, оо материјално обезбедување во 
врска со рехабилитацијата, запослување со надо-
местоци во врска со користењето на тоа право, ка-
ко и на надоместок на патните и превозните тро-
шоци. 

Член 12 
Инвалидската пензија на осигуреникот се опре-

делува од основицата на осигурувањето од членот 
6 на овој договор од која би била определена лич-
ната пензија во времето на настапувањето на ин-
валидноста да се здобил, осигуреникот со правото 
на лична пензија. 

Износот на инвалидската пензија определен 
според ставот 1 од овој член, содржи и зголемува-
ње од 400 динари според Одлуката за измени и до-
полненија на Одлуката за воведување посебен до-
даток на пензијата во 1962 година. 

Член 13 
Професионална рехабилитација и запослување 

им се обезбедуваат на осигурениците за работните 
места од четврта категорија од членот 64 на Законот 
за пензиското осигурување. 

На осигурениците што се распоредени во осно-
вицата од 20.450 динари им се обезбедуваат, по 
исклучок од ставот 1 на овој член, професионална 
рехабилитација и запослување за работните места 
од трета категорија од членот 64 на Законот за 
пензиското осигурување ако во осигурување по таа 
основица поминале непрекинато најмалку две го-
дини непосредно пред настапувањето на инвалид-
носта. 

Член 14 
Како плата со постојани додатоци, во смисла 

на чл. 128 и 129 на Законот за инвалидското осигу-
рување, се смета износот на основицата во која оси-
гуреникот е осигурен во моментот на настапувањето 
на инвалидноста. 

Ако осигуреникот поминал помалку од две го-
дини во основицата на осигурувањето во која бил 
распореден во моментот на настапувањето на инва-
лидноста, а во тој период бил распореден според 
членот 6 став 2 на овој договор, жако плата со по-
стојани додатоци според ставот 1 на овој член се 
смета основицата на осигурувањето од 13.800 динари. 

Придонеси за социјално осигурување 
Член 15 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор се плаќаат придонеси. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се пресметуваат од основиците на оси-
гурувањето од членот 6 на овој договор, наголемени 
за 60%. 

Пресметувањето и наплатата на придонесите 
според ст. 1 и 2 на овој член се врши според нор-
мите на придонесите што во смисла на членот 89 
од Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, ги определува собранието 
на комуналната заедница на социјалното осигуру-
вање односно собранието на републичката заедни-
ца на социјалното осигурување. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се плаќаат и за времето на спреченоста 
за работа до крајот на месецот во кој настапила 
спреченоста за работа. 

Обврската за плаќање на придонесите преста-
нува со истекот на месецот во кој настапила спре-
ченоста за работа и придонесите не се плаќаат за 
сето време на непрекинатото траење на спреченоста 
за работа до крајот на месецот во кој престанала 
спреченоста за работа. 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор не се плаќаат додадени при-
донеси. 
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Член 16 
Придонесите за социјално осигурување што се 

спроведува според овој договор ги плаќа Здруже-
нието. 

Ако осигуреникот е распореден по една од ос-
новиците предвидени во членот 6 став 2 на овој 
договор, осигуреникот плаќа разлика на придонесот 
над износот пресметан според членот 15 на овој 
договор од основицата од членот 6 став 1 на овој 
договор до износот пресметан од основицата во која 
е распореден. Оваа разлика на придонесот за инва-
лидското и пензиското осигурување осигуреникот 
ја плаќа и за времето на спреченоста за работа. 

Ако осигуреникот, во случајот од ставот 2 на 
овој член, не ја платил разликата на придонесот, 
неговите права според овој договор ќе се опреде-
луваат според основицата на осигурувањето од 
13.800 динари додека не ја плати таа разлика. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 17 

Пропишаните пријави на осигурувањето, при-
јавите за промени во осигурувањето и одјавите на 
осигурувањето ги поднесуваат: новинските претпри-
јатија и новинските установи односно нивните де-
ловни единици (деловници и сл.) за сите колпор-
тери што се занимаваат со продажба и разнесување 
на печат за нивна сметка; другите огранизации што 
се занимаваат со продажба на печат — за своите 
колпортери и ревизори на весници — за себеси и за 
своите колпортери (во понатамошниот текст: подно-
сителите на пријавите). 

Пријавите се поднесуваат во пропишаниот рок 
по истекот на три месеци едноподруго во кои осигу-
реникот остварил просечен месечен бруто доход од 
11.900 динари (член 2 став 2). 

Новинските претпријатија и новинските устано-
ви се должни писмено да го известат надлежниот 
завод за социјално осигурување за раскинувањето 
на договорот со ревизор на весници. 

Подносителите на пријавите се должни на над-
лежниот завод за социјално осигурување да му 
поднесат пријава за промената на просечниот месе-
чен бруто доход за осигурениците што ги пријаву-
ваат тие, ако тој доход во изминатата календарска 
година бил помал од 11.900 динари. Пријавата за 
изминатата година се поднесува до крајот на месе-
цот јануари секоја година, 

Социјалното осигурување што се спроведува ^ 
според овој договор престанува со истекот на рокот 
од ставот 4 на овој член ако просечниот месечен 
бруто доход од колпортерска дејност во изминатата 
година бил помал од 11.900 динари. 

Член 18 
Кон пријавата на осигурување организацијата 

што не е новинско претпријатие или новинска уста-
нова поднесува и потврда од здружението за одо-
брување за продажба на печат преку колпортери. 

Ревизорот на весници кон пријавата на осигу-
рување за себе поднесува потврда од новинските 
претпријатија односно новинските установи за свој-
ството на ревизор и за височината на бруто оства-
рениот доход од продажбата на печат за последните 
три месеци едноподруго, а кон пријавата на осигу-
рување за своите колпортери — потврда од Здруже-
нието за одобрување за продажба на печат преку 
колпортер и заверена изјава од колпортерот за 
височината на сопствениот бруто доход за периодот 
означен во пријавата. 

Член 19 
Пропишаните пријави, со потребни докази за 

членовите на фамилијата, осигурениците ги подне-
суваат до непосредно надлежниот завод за социјал-
но осигурување. 

Заводите за социјално осигурување вршат кон-
трола на поднесувањето на пријавите и одјавите. 

Член 20 
Социјалното осигурување што се спроведува 

според овој договор настанува со првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на пријавата на 

осигурување и трае до крајот на месецот во кој е 
поднесена одјавата на осигурување односно прија-
вата за промените според членот 17 став 4 на овој 
договор. 

Член 21 
Во смисла на одредбите од Законот за здрав-

ственото осигурување и Законот за организацијата 
и финансирањето на социјалното осигурување што 
се однесуваат до надоместокот на штета и до каз-
нените мерки, новинските претпријатија и новин-
ските установи, како и другите организации што се 
занимаваат со продажба на печат преку колпортери, 
се сметаат за одговорни за поднесувањето на при-
јавиве за осигуреникот, а ревизорите на весници се 
сметаат како приватни работодавци во поглед на 
поднесувањето на пријавите за себе и за своите 
колпортери. 

Член 22 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

врз основа на поднесените пријави утврдува дали 
се исполнети условите од членот 2 став 2 на овој 
договор и за тоа донесува решение во смисла на 
чл. 172 до 174 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјаното осигурување. 

Решението од ставот 1 на овој член содржи, по-
кра ј останалото, назив односно фамилијарно и ро-
дено име на подносителот на пријавата, износ на 
пријавениот доход, норма и износ на придонесот 
што го плаќа Здружението, височината на износот 
на разликата на придонесот што ја плаќа осигуре-
никот (член 6 став 2 и член 16 став 3), како и број 
на текуштата сметка на која се уплатуваат придо-
несите. 

Решението се донесува за секој осигуреник по-
себно и му се доставува на осигуреникот, на подно-
сителот на пријавата и на Здружението. 

Исправата што служи како доказ за правото 
на користење на здравствена заштита ја издава и 
заверува надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување. 

Член 23 
Стасаноста на обврската за плаќање на придо-

несите според овој договор, во смисла на членот 152 
од Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување, се смета од денот кога 
Здружението го примило решението донесено спо-
ред членот 22 од овој договор. 

Заради правилна примена на одредбата од чле-
нот 1'5 став 5 на овој договор, надлежниот завод за 
социјално осигурување го известува Здружението 
на почетокот на секоја година за износите на при-
донесите што му одговараат на времетраењето 
на спреченоста за работа во изминатата година за 
кое не се плаќаат придонеси. 

Здружението може на целесообразен начин да 
врши проверка на правилноста на пресметувањето 
на придонесите. . 

Член 24 
Решението за престанокот на правото на осигу-

рување според овој договор надлежниот завод за 
социјално осигурување е должен да го донесе во 
рок од 16 дена од денот на приемот на одјавата на 
осигурувањето, односно пријавата за промена во 
осигурувањето. 

Решението од ставот 1 на овој член му се до-
ставува на осигуреникот, на подносителот на прија-
вата и на Здружението. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 25 

Подносителите на пријавите ќе ги пријават спо-
ред одредбите од чл. 17 и 19 на овој договор сите 
осигуреници што ќе се најдат во вршење на кол-
портерска дејност на денот на влегувањето во сила 
на овој договор и кој за три месеци едноподруго 
пред тој ден оствариле просечен месечен бруто до-
ход од најмалку 8.860 динари. Во пријавата се озна-
чува износот на доходот и денот од кој започнува 
тримесчјето во кое е остварен тој доход. 

Член 26 
Колпортерите на печат што немаат право на 
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осигурување според овој договор, а имале право на 
здравствено осигурување според Договорот за соци-
јално осигурување на колпортерите на печат од 34) 
декември 1960 година го з а р ж у в а а т и по-натаму тоа 
право под условите од тој договор за времето до-
дека се занимаваат со кол пештерска дејност но на ј -
доцна до крајот на 1964 година. 

За колпортерите од ставот 1 на овој член се 
пресметува и наплатува придонесот според опреде-
лената норма за здравствено осигурување врз осно-
вицата од 14 320 динари. 

Паричните износи на правата од здравственото 
осигурување за колпортерите од ставот 1 на овој 
член, по исклучок од членот 6 на овој договор, ќе 
се пресметуваат по основицата од 8.960 динари. 

Член 27 
Личните, инвалидските и фамилијарните пен-

зии определени според Договорот за социјално оси-
гурување на колпортерите на печат од 30 декември 
1960 година и Договорот за измени и дополненија 
на Договорот за социјално осигурување на колпор-
терите на печат од 28 декември 1962 година, ќе се 
преведат и новите износи на тие пензии ќе се опре-
делат од основицата на осигурувањето од членот 6 
став 1 на овој договор. 

Преведувањето на пензиите според ставот 1 од 
овот член? ќе се изврши по службена должност, 

Член 28 
Придонесите за социјално осигурување за пе-

риодот од 1 јануари 1963- година до влегувањето во 
сила на овој договор ќе се пресметаат и наплатат 
од основиците определени со овој договор. 

Решенијата на комуналните заводи за социјал-
но осигурување со кои е утврдена обврската за 
плаќање на придонесите за социјално осигурување 
на колпортерите за периодот од ставот 1 на ово-ј 
член ќе се заменат со решенијата донесени врз ос-
нова на членот 22 од овој договор со важноста од 
1 јануари 1963 година односно од денот на подне-
сувањето на пријавата на осигурување ако прија-
вата е поднесена по тој ден. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на колпортерите кои немаат право на соци-
јално осигурување според овој договор (член 3 став 
3) а биле осигурени според Договорот за социјално 
осигурување на колпортерите на печат од 30 де-
кември 1960 година. 

Член 219 
На социјалното осигурување што се спроведува 

според овој договор ќе се применуваат одредбите од 
Законот за здравственото осигурување, Законот за 
инвалидското осигурување, Законот за пензиското 
осигурување и Законот за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување, ако со овој 
договор не е определено поинаку. ' 

Член 30 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по потреба, Сојузниот завод за со-
цијално осигурување во спогодба со Здружението. 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој дого-

вор престануваат да важат Договорот за социјално 
сигурување на колпортерите на печат од 30 декем-
ври I960 година и Договорот за измени и дополне-
нија на Договорот за социјално осигурување на кол-
полтерите на печат од 28 декември 1962 година. 

Член 32 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќ е се применува од 1 јануари 1963 година. 

Бр. 12-1963. 
15 јули 1863 година ^ -

Белград 
За Деловното здружение 
на новинските претпри-

За Сојузниот завод јатија и новинските 
за социјално осигурување установи 

Директор, Директор, 
Милорад Зориќ, с. р. Љубомир Стиховиќ, С. р. 

524. 
Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од За-

конот за банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61, 30/62 и 53/62), во врска со чл. 10 и 12 став 3 
и чл. 23 став 1 од Законот за кредитните и други бан-
карски работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 
и 53/62) и со точката 3 од Наредбата за одобрување 
кредити во 1963 година по пат на непосредна по-
годба од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции1 во земјоделството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63), Управниот одбор на Ју-
гословенската земјоделска банка донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 
ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 

БАНКА ЌЕ ОДОБРУВА ВО 1963 ГОДИНА КРЕ-
ДИТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Во Заклучокот за поблиските услови под кои 
Југословенската земјоделска банка ќе одобрува во 
1963 година кредити по пат на непосредна погодба 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд за 
инвестиции во земјоделството (., Службен лист на 
СФРЈ",, бр, 18/63) во точката 1 став 1 на крајот на 
одредбата под 4 точката се заменува со точка и за-
пирка и по тоа се додава нова одредба под 5, која 
гласи: 

„5) за вложувања во трајни обртни средства по-
требни за користење на вложувањата во основните 
средства изградени односно набавени со средствата 
од кредитите добиени според овој заклучок" 

2. По точката 0 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. Кредитите од точката 1 став 1 под 5 на 
овој заклучок, Банката ќе ги одобрува под истите 
услови под КОИ ги одобрува кред,итите според овој 
заклучок за вложувања во основни средства." 

3. Точката 7 се менува и гласи: 
„Ако кредитите од средствата на Општиот ин-

вестиционен фонд мм се дават на деловните банки 
заради заедничко кредитирање на крајните корисници 
на кредитот за вложувања во-објектите на примарната 
доработка и преработка на земјоделските производи, 
учеството на Општиот инвестиционен фонд не 
може да биде поголемо од кредитите што овие 
банки ги даваат од другите општествени^ ишвеети?-
цдеони фондови или од сопствените фондови чии 
средства можат да се употребат за овие цели," 

4. Овие измени и дополненија влегуваат во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

О. бр. 2476 
22 јули 1963 година 

Белград 
Југословенска земјоделска банка 

Ц е н т р а л а 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Бранко Карановиќ, с. р. Риете Рунев, с. р. 

525. 
Врз основа на точката 19 под 2 од Одлуката за 

ревалоризација на основните средства и на средствата -

на заедничката потрошувачка на здравствените 
установи („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63), Цен-
тралната комисија за ревалоризација пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ТЕХНИКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА 
СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-

ВАЧКА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
I. о п ш т а ОДРЕДБИ 

1. Ревалоризација на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка (во по-
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натамошниот текст: ревалоризацијата) И подлежат 
сите здравствени установи од членот 57 на Општи-
от закон за организацијата на здравствената служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), 
членот 51 од Законот за здравствената заштита и 
здравствената служба („Службени гласник Народне 
Републике Србије", бр. 27/61), членот 69 од Законот 
за здравствената заштита и организациј-ата на 
здравствената служба („Народне н о в и н е Народне 
Републике Хрватске", бр. 19/61), членот 52 од За-
конот за здравствената заштита и организацијата 
на здравствената служба („Урадни лист Људске 
Републике Сл овени ј е", бр. 9/61), членот 56 од За-
конот за здравствената заштита и организацијата 
На здравствената служба („Службени лист Народно 
Република Босне и Херцеговина, бр. 18/61), членот 
69 од Законот за здравствената заштита и органи-
зацијата на здравствената служба („Службен ве-
сник на Народна Република Македонија", бр. 
17/61), и членот 45 од Законот за здравствената за-
штита и 'здравствената служба („Службени лист 
Народне Републико Црне Горе", бр, 17/61). 

Ца ревалоризацијата и подлежат и здравстве-
ните установи кои на 30 септември 1963 година се 
наоѓаат во изградба или во постапката на ликвида-
ција. 

2. Единица на ревалоризација е здравствената 
установа од точката 1 на ова -упатство со сите свои 
организациони единици, без оглед дали се наоѓаат 
тие на територија од иста општина или на терито-
рии од повеќе општини. 

3. Ревалоризација се врши со состојбата на 
основните средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка на 30 септември 1963 година. До оваа 
состојба се доаѓа, по правило, поаѓајќи од состој-
бата утврдена со пописот на основните средства и 
на средствата на заедничката потрошувачка на 31 
декември 1962 година во врска со изработката на 
завршната сметка за 1962 година, која се коригира 
за промените настанати во состојбата на тие сред-
ства од 31 декември 1962 година до 30 септември 
1963 година. Во состојбата на основните средства и 
на средствата на заедничката потрошувачка на 30 
септември 1963 година, што се предмет на ревалори-
зација, книговодствените отпиен на -вредноста на 

" тие средства се искажуваат со состојбата на отпи-
сот на 31 декември 1962 година. 

4. Ревалоризација на основните средства и 'ре-
валоризација на средствата на заедничката потро-
шувачка се вршат на ист начин, според одредби-
те од Одлуката за ревалоризација на основните 
средства и на средствата на заедничката потрошу-
вачка на здравствените установи (во понатамошниот 
текст: Одлуката) односно според одредбите од ова 
упатство, и тоа на одвоени обрасци. 

5. Здравствените установи не вршат ревалори-
зација на залихите нз инвестициони материјали. 

6. Основните средства вон употреба, кои како 
такви посебно се искажуваат во периодичните пре-
сметки и во годишниот биланс (на контото 069) ќе 
се распоредат заради спроведување на ревалори-
зацијата во соодветните категории основни сред-
ства 

II. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
1. Проценка на земјиштето 

7. За проценката на земјиштето што не е вред-
носно искажано во книговодството на здравствената 
установа на 30 септември 1963 година се користи 
образецот Р—1. 

Пополнувањето на образецот Р—1 — Проценка 
на земјиштето се врши на следниов начин: 

— во колоната 2 се внесува описот на земјиште-
то чија проценка се врши; 

— во колоната 3 се внесува вкупната површина 
на земјиштето чија проценка се врши, изразена во 
хектари; 

— во колоната 4 се внесува цената утврдена 
во смисла на точката 3 став 4 од Одлуката; 

— во колоната 5 се внесува вредноста на зем-
јиштето која се добива со множен^ на цената од 

колоната 4 со површината на земјиштето од коло-i 
ната 3. 
2. Ревалоризација на градежните објекти и на до-

лгогодишните насади 
8. За ревалоризација на градежните објекти н 

на долгогодишните насади се користи образецот 
р - 2 - Ревалоризација на градежните објекти и 
долгогодишните насади. Овој образец се составува 
претходно како аналитички образец Р—2 а потоа 
резултатите на ревалоризацијата од аналитичкиот 
образец Р—2 се внесуваат во збирниот образец Р—2. 

Пополнувањето на аналитичкиот образец Р 2 
се врши на следниов начин: 

— во колоната 2 се внесуваат броевите на гру-
пите од Табелата на нормативите на просечниот век 
на траењето и на нормите на отписот, која е соста-
вен дел на Одлуката за амортизацијата на основ-
ните средства во здравствените установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/61 и 9/62). 

— во колоната 4 се внесуваат сите градежни 
објекти што се водат ка ј здравствената установа 
како самостоен предмет на основните средства, и 
тоа редум по сериите (со ознака во колоната 3 на 
бројот на серијата) пропишани во Табелата на кое-
фициентите напечатена кон Одлуката, и тоа во 
секоја серија според редоследот на годината на 
изградбата (со ознака во колоната 5 на годината на 
изградбата на секој објект); 

— во колоните 6 и 7 се внесуваат за секој гра-
дежен објект набавната вредност односно исправ-
ката на вредноста; 

— во колоната 8 се внесува процентот на оп-
тишаноста која се добива од односот на износот 
од колоната 7 и колоната 6. За објектите што се 
градени во текот на повеќе години, процентот 
на отпишаноста се утврдува за целиот објект, т. е. 
Се добива од односот на збирот на исправката на 
вредноста за односниот објект од колоната 7 и 
збирот на набавната вредност за односниот објект 
од колоната 6; 

— во колоната 9 се внесуваат коефициентите 
пропишани за односната серија и односната година 
на изградбата; 

— во колоната 10 се внесува износот ко ј се 
добива оо множење на износот од колоната 6 со 
коефициентот од колоната 9; 

— во колоната 11 се внесува износот кој се 
добива со множење на износот од колоната 7 со 
коефициентот од колоната 9; 

— во колоната 12 се внесува процентот на отпи-
шаноста кој се добива од односот од колоната 11 и 
колоната 10. За градежните објекти што се граде-
ни во текот 'на повеќе години, процентот на отпи-
шаноста се утврдува за целиот објект. 

Ако во иста серија и за иста година на изград-
бата постојат повеќе објекти, се врши собирање на 
колоните 6 и 7 за тие објекти, па според збирот на 
тие колони соодветниот коефициент се внесува во 
колоната 9, а потоа се изнаоѓа збирната ревало-
ризирана вредност за тие објекти и се внесува во 
колоните 10 и 11. 

Градежните објекти чија изградба траела пове-
ќе години се внесуваат на Kpajior на односните серии. 
За секој ваков градежен објект во колоната 5 се 
искажуваат годините на неговата изградба, а во 
колоната 6 се искажува делот на набавната вред-
ност кој се однесува на таа година. Во колоната 7 се 
внесува исправката на вредноста за односниот објект 
расчленета според годините на изградбата, а во 
сразмера со расчленувањето на набавната вред-
ност од колоната 6. (овие износи по години во коло-
ната 7 се добиваат кога процентот на отпишаноста 
од колоната 8 ќе се примени врз набавната вред-
ност од колоната 6 за секоја година). 

За градежните објекти што се градени во тек-
от на повеќе години, износите од колоните 10 и 11 
ќе се утврдат според годините на изградбата. 

На крајот на овој образец се врши собирање на 
сите серии во колоните 6, 7, 10 и 11. 

Ако здравствената установа постапи според од-
редбите. од точката 4 на Одлуката, ќе состави од-
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воен аналитички образец Р-2 за односните градежни 
објекти, со тоа што ќе ги џополни само колоните 
1 до 8, а збирот на колоните 6 и 7 ќе го пренесе во 
колоните 10 и 11. До. овој образец не е потребно да 
се расчленува според годините на изградбата на 
градежните објекти што се градени во текот на 
повеќе години. 

За ревалоризација на градежните објекти во 
изградба ќе се постапи на ист начин како и за ре-
валоризацијата на завршните градежни објекти, со 
тоа што ќе се пополнуваат одвоени обрасци. На ист 
начин ќе ,се постапи и за долгогодишните насади 
во изградба. 

Здравствените установи кои во состав на сво-
ите основни средства имаат долгогодишни насади 
'(овоштарници и лозја) ќе извршат ревалоризација 
на тие средства на одвоен аналитички образец Р-2 
на начинот предвиден за ревалоризација на граде-
жните објекти. 

Пополнување,то на збирниот образец Р-2 се врши 
на следниов начин: 

— во збирниот образец Р-2 се внесува редум, 
по серии и според годините на изградбата, збирот 
на износите од колоните 6, 7, 10 и 11 кои за одно-
сните серии и години на изградбата се добиени на 
аналитичкиот образец Р-2. Во колоната 9 се внесу-
ва за секоја серија и к)дина на изградбата соодвет-
ниот коефициент од Одлуката; 

— на крајот на збирниот образец Р-2 во коло-
ните 6, 7, 10 и l l ' c e искажува општиот збир за сите 
градежни објекти. 

Здравствената установа што ќе постапи според 
одредбата од точката 4 на Одлуката ќе ги внесе 
во збирниот образец Р-2 збировите од колоните 
6, 7, 10 и 11 и тоа од основниот аналитички обра-
зец Р-2. 

За градежните објекти и долгодишните насади 
во изградба се пополнува одвоен збирен образец 
Р-2 на начинот на кој се пополнува збирниот "обра-
зец Р-2 предвиден за завршените градежни објекти. 

3. Ревалоризација на опремата (орудијата за работа) 
набавена од домашно производство 

9. Ревалоризација на опремата што била пред-
мет на проценка на 31 декември 1954 година и на 
опремата што е подоцна набавена од домашно про-
изводство се врши на образецот Р-3 — Ревалори-
зација на опремата (орудијата за работа) што била 
проценета во 1954 година и на опремата што е на-
бавена подоцна од домашно производство. 

Овој образец претходно се пополнува како ана-
литички образец Р-3, та резултатите добиени на 
таквиот образец се пренесуваат на збирниот об-
разец Р-3. 

Пополнувањето на аналитичкиот образец Р-3 се 
врши на следниов -начин: 

— во колоната 2 се внесуваат броевите на групите 
од Табелата на нормативите на просечниот век на 
траењето и на нормите на отписот, која е составен 
дел на Одлуката за амортизацијата на основните 
средства во здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/61 и 9^62); 

— во колоната 4 се внесуваат прво предметите 
на опремата што биле проценети во 1954 година, ос-
вен предметите на опремата на кои подоцна е из-
вршена реконструкција; 

— во колоната 5 не се внесуваат податоците за 
овие средства; 

— во колоните 6 и 7 се внесува, за секој пред-
мет на опремата, набавната вредност на 30 септем-
ври 1963 година односно исправката на вредноста 
на 31 декември 1962 година; 

— во колоната 8 се внесува коефициентот 1,20 
спрема збировите од колоните 6 и 7; 

— во колоните 9 и 10 се искажува збирната 
,ревалоризирана вредност која се добива со множе- . 
ње на збирот од колоната 6 односно од колоната 7 
со коефициентот од колоната 8. 

По внесувањето на предметите на опремата спо- -
ред претходните одредби од овој став, во аналитич-
киот образец Р-3 се внесуват редум и предметите на 

опремата набавени.по проценката на опремата на-
бавена од Домашно производство. Овие предмети се 
распоредуваат по серии, а во секоја серија - по 
годините на прибавувањето, според Табелата на ко-
ефициентите напечатена кон Одлуката. 

Во колоната 8 се запишуваат соодветните кое-
фициенти за односните серии и години на прибаву-
вањето. -

Ревалоризираната вредност во колоните 9 и 10 
се добива кога износот на набавната вредност од 
колоните 6 во секоја серија за секоја година на 
набавката (односно за секој збирен износ за повеќе 
предмети прибавени иста година) односно кога из-
носот на исправката на вредноста од колоната 7 ќе 
се помножи со коефициентот од колоната 8. 

На крајот на секоја серија се внесуват предме-
тите што биле предмет на реконструкција односно 
адаптација а чија набавна вредност и исправка на 
вредноста во колоните 6 и 7 се искажуваат, по пра-
вило, за две години. Делот на вредноста што при 
реконструкцијата е задржан се искажува за годи-
ната на набавката, додека делот на вредноста кој 
при реконструкцијата е додаден се искажува за 
годината во која е извршена реконструкцијата. Во 
тој случај во колоната 8 се внесуваат коефициен-
тите одвоено за секоја година, па во колоните 9 и 10 
се добива ревалоризираната вредност по делови за 
секоја година. (На крајот на секоја серија се вне-
суваат и објектите што биле проценети во 1953 го-
дина а дополнително биле предмет на реконструк-
ција). 

Ако реконструкцијата на опремата траела пове-
ќе години, ќе се земе како година на реконструк-
цијата онаа година во која е завршена реконструк-
цијата. 

Под секоја серија се искажуваат збирно по го-
дините на прибавувањето износите од колоните 6, 
7, 9 и 10. 

На крајот на овој образец се врши собирање на 
сите серии во колоните 6, 7, .9 и 10. 

Ако здравствената установа постапи според од-
редбава од точката 4 на Одлуката таа е должна за 
односните предмети на опремата да направи одвоен 
аналитички образец Р-3, со тоа што ќе ги пополни 
колоните 1 до 7 и збировите на колоните 6 и 7 ќе 
ги пренесе во колоните 9 и 10. 

За ревалоризација на опремата на залиха и 

во монтажа се oocraBVBa одвоен аналитички обра-
зец Р-3. 

Пополнувањето на збирниот образец Р-3 се 
врши на тој начин што збирните износи на сериите 
по години, на колоните 6 и 7 со ознака на соодвет-
ните коефициенти, како и на ревалоризираната 
вредност од колоните 9 и 10 наведени во аналитич-
киот образец Р-3 се внесуваат конечно во збирниот 
образец Р-3, во кој се искажува вкупниот збир на 
сите серии за колоните 6, 7, 9 и 10. 

Во збирниот -образец Р-3 се внесуваат во коло-
ните 6, 7, 9 и 10 и збировите на колоните 4, 6, 13 
и 15 на аналитичкиот образец Р-4. 

Во збирниот образец Р-3 се внесуваат во коло-
ните 6, 7, 9 и 10 и збировите на колоните 6, 7, 9 и 10 
од посебниот аналитички образец Р-3 кој е соста-
вен за ^функционалната опрема. 

На крајот на овој образец се внесуваат во ко-
лоните 6, 7, 9 и 10 и книговодствените вредности на 
предметите што не се ревалоризирани во смисла на 
точката 3 под 2 на Одлуката. 

Заради добивање вкупна вредност на целокуп-
ната опрема се врши собирање на колоните 6, 7, 9 
и 10 на збирниот образец Р-3, 

За ревалоризација на опремата на залиха и во 
монтажа се составува одвоено збирниот образец Р-3. 
4. Ревалоризација на опремата (орудијата за работа) 

од увозот 
10. Ревалоризацијата на опремата од увозот се 

врши на аналитичкиот образец Р-4 — Ревалориза-
ција на опремата (орудијата за работа) од увозот. 

Аналитичкиот образец Р-4 се пополнува на 
Следниов начин; 
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— во колоната 3 се внесуваат според годините 
на набавката сите предмети на основните средства 
набавени од увозот, по извршениот -попис и процен-
ка на основните средства чие плаќање е вршено во 
странски средства за плаќање; 

- — во колоната 4 се внесува книговодствената на-
бавна вредност на секој предмет според состојба-
та на 30 септембри 1963 година; 

— во колоната 5 се внесува за секој предмет на 
опремата износот на вредноста платен во динари 
(данок на промет, превоз од граница до установата, 
трошоци за монтажа и сл — но без разлика во це-
ната при увозот), утврден врз основа на увозната и 
книговодствената документација; 

— во колоната 6 се внесува износот на исправ-
ката на вредноста за секој предмет на опремата со 
состојбата на 31 декември 1962 година; 

— во колоната 7, се внесува ознаката на стран-
ската валута; 

— во колоната 8 се внесува за секој предмет на 
опремата платениот износ на странска валута 
утврден врз основа на увозната и книговодстве-
ната документација. Платениот износ на стран-
ската валута опфаќа, по правило, фактурна вред-
ност изразена во странска валута, трошоци за пре-
воз до граница ако не се содржани во фактурната 
вредност, како и трошоци за осигурување и други 
трошоци платени во странска валута. Ако овие 
трошоци се платени во разни валути, одделни ва-
лути ќе се искажат одвоено како посебни ставки за 
односниот предмет; 

— во колоната 9 се внесува единствениот прес-
метковен курс за односната странска валута од 
званичната листа на пресметковните курсеви на 
Народната банка, што била во сила на 31 декември 
1961- година; 

— во колоната 10 се искажува динарскиот износ 
кој се добива со множење на износот на странската 
валута од колоната 8 со пресметковниот курс од 
колоната 9. Ако за еден предмет пресметувањето 
е извршено за повеќе странски валути, ќе се извр-
ши собирање на динарските износи за целиот 
предмет; 

— во колоната 11 се внесува за секој предмет 
повластената царинска норма за увоз на односниот 
вид опрема пропишана со Уредбата за Привремена-
та општа царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/62, 16/62, 42/62 и 4/63); 

— во колоната 12 се искажува износот на 
рината кој се добива со множење на динарската 
вредност на странската валута искажана во коло-
ната 10 со царинската норма од колоната 11; 

— во колоната 13 се искажува набавната рева-
лоризирана вредност која се добива со собирање на 
износите од колоните 5, 10 и 12; 

— во колоната 14 се внесува коефициентот кој 
се добива со делење на износот од колоната 13 со 
износот од колоната 4; 

— во колоната 15 се искажува износот на рева-
лоризираната исправка на вредноста која се добива 
со множење на износот од колоната 6 со коефици-
ентот од колоната 14. 

По внесувањето во аналитичкиот образец Р-4 на 
сите износи и нивното пресметување за сите пред-
мети што до крајот на 1961 година се набавени од 
увозот, се врши собирање на колоните 4, 5, 6, 10, 
12, 13 и 15. 

По собирањето на наведените колони се внесу-
ваат предметите набавени од увозот во 1962 и 1963 
година, и тоа за предметите набавени во 1962 годи-
на се внесува нивната книговодствена вредност во 
колоните 4, 6, 13 и 15- а за предметите набавени во 
1963 година до 30 септември 1963 година во коло-
ните 4 и 13. По тоа се врши собирање на колони-
те 4, 6, 13 и 15 за предметите набавени од увозот во 
1962 година и 1963 година а збировите са целиот об-
разец се искажуваат во колоните 4, 5, 6, 10, 12, 
13 и 15. 

Здравствените установи ќе го пополнат образе-
цот Р-4 посебно за опремата набавена од увозот 
која се наоѓа во скла^ или во монтажа, и тоа по 
постапката предвидена за опремата што се на-
оѓа во употреба. 

Збировите на колоните 4. 6, 13 и 15 на анали-
тичките обрасци Р-4 се пренесуваат во збирниот 
образец Р-3 откако^претходно во истиот се внесени 
збирните податоци за домашната опрема од анали-
тичките обрасци Р-3. 

5. Општ збирен образец Р-5 
11. Во општиот збирен образец Р-5 — Збирен 

преглед на состојбата на основните средства и сред-
ствата на заедничката потрошувачка на 30 септем-
ври 1963 година, се дава приказ на состојбата на 
сите основни средства и на средствата на заеднич-
ката потрошувачка на 30 септември 1963 година, 
пред и по извршената ревалоризација. 

Овој образец се пополнува на следниов начин: 
— во колоните 3 и 4 се внесуваат книговодстве-

ните состојби според категориите на основните 
средства; 

— во колоната 5 се искажува процентот на от-
пишаноста на одделни категории основни средства 
и средствата на заедничката потрошувачка кој се 
добива од односот на состојбите во колоните 4 и 3; 

— во колоните 6 и 7 се внесуваат набавната 
вредност и исправката на вредноста за одделни ка-
тегории основни средства по извршената ревало-
ризација; 

— во колоната 8 се искажува проценет на отпи-
шаноста за одделни' категории основни средства и 
средства на заедничката потрошувачка, кој се до-
бива од односот на . износот од колоната 7 и износот 
од колоната 6. 

За категоријата на основните средства и сред-
ствата на заедничката потрошувачка за кои не е 
вршена ревалоризација (основно стадо, основачки 
вложувања итн.) износите во колоните 6 и 7 се исти 
како и во колоните 3 и 4. 

За основните средства и средствата на заеднич-
ката потрошувачка за кои е вршена ревалоризаци-
ја, во колоните 6 и 7 се внесуваат износите од ооодч 
ветните обрасци (образец Р-1 и збирни обрасци Р-2 
и Р-3). 

Во колоната 6 редниот број 2 (земјиште што слу-
жи за деловни цели) односно редниот боој 15 (зем-
јиште) се внесува износот од колоната 3 наголемен 
за збирот на износите од колоната 5 на образе-
цот Р-1. 

Во колоните 6 и 7 редниот број 3 (градежни об-
јекти од деловен карактер) односно редниот број 9 
(градежни објекти во изградба) односно редниот 
број 16 (градежни објекти на заедничката потрошу-
вачка) се внесува крајниот збир на ревалоризира-
ната набавна .вредност од колоната 10 односно 
крајниот збир на ревалоризираната исправка на вред-
носта од колоната 11 на збирниот образец Р-2. 

За долгогодишните насади, колоните 6 и 7 на 
збирниот образец Р-5 се пополнуваат на ист начин 
како и за градежните објекти. 

Во колоните 6 и 7 редниот број 4 (Опрема на 
орудијата за работа) односно редниот број 10 (Оп-
рема на залиха и во монтажа) односно редниот број 
17 (Опрема на орудијата за работа на заедничката 
потрошувачка) се внесува крајниот збир на рева-
лоризираната набавна вредност од колоната 9 одно-
сно крајниот збир на ревалоризираната исправка 
на вредноста од колоната 10 на збирниот образец Р-3. 

Како ^функционални основни средства ќе се 
искаже во колоните 3 и 4 збирниот износ на основ-
ните средства односно на средствата на заедничка-
та потрошувачка на кои е применета одредбата од 
точката 4 на Одлуката, 
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(Назив на здравствената установа) 

(Место, околија, република) 
Шифра на дејноста 

Образец Р-1 
(Формат 297 X 420 mm) 

ПРОЦЕНКА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

(Назив на здравствената установа) 

(Место, околија, република) 
Шифра на дејноста 

Образец Р-2 
(Формат 420 X 297 mm) ( 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ 
И НА ДОЛГОГОДИШНИТЕ НАСАДИ 

(Назив на здравствената установа) 

(Место, околија, република) 
Шифра на дејноста 

Образец Р-3 
(Формат 420 X 297 mm) 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОПРЕМАТА (ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА) ШТО БЕШЕ ПРОЦЕНЕТА ВО 1954 
ГОДИНА и НА (ОПРЕМАТА ШТО ПОДОЦНА Е НАБАВЕНА ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО 

\ 
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(Назив на здравствената установа) 

(Место, околија, република) 
Шифра на дејноста 

Образец Р-4 
(Формат 420 X 297 mm) 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОПРЕМАТА (ОРУДИЈАТА ЗА РАБОТА) ОД УВОЗОТ 

(Прибавена по проценката во 1954 година) 

—1 : Образец Р-5 
(Назив на здравствената установа) (Формат 297X420 mm) 

(Место, околија, република) 
Шифра на дејноста 
Регистарски број на установата 
Оперативен број на филијалата 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТРА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 30 СЕПТЕМВРИ 1963 ГОДИНА 

Книговодствена состојба се 
С о с т о ј б а п о ревалоризаци.јата 

%
 н

а 
от

пи
ш

а-
но

ст
а 

Ре
де

н 
бр

ој
 

С Р Е Д С Т В А 

1 

Набавна 
вредност на 

30 септември 
1963 година 

Исправка на 
вредноста на 
31 декември 
1962 година 

%
 н

а 
от

пи
ш

ан
ос

т 

Набавна 
вредност 

Исправка на 
вредноста 

%
 н

а 
от

пи
ш

а-
но

ст
а 

1 1 - 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основни средства (8+13) 

2 Земјиште што служи за 
деловни цели XXX XXX XXX XXX 

3 Градежни објекти од деловен 
карактер 

4 Опрема (орудија за работа) 

5 Долгогодишни насади 

6 Основно стадо 

7 Основачки вложувања 

8 Вкупно активни основни 
средства (2 до 7) 

9 Градежни објекти ед деловен 
карактер во изградба XX XX XX XX 

11 Опрема на залиха и во 
монтажа 

XX XX XX XX 
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1 ; 2 3 4 1 - 5 1 6 I 7 1 8 
10 Залихи на инвестициони 

материјали V XX XX XX XX 

IS Парични средства на основ-
ните средства XX XX XX XX 

13 Вкупно (9 до 12) X X X X 

14 Средства за заедничката потро-
шувачка (15 до 18) 

15 Земјиште XXX XX XXX XX 

16 Градежни објекти 

17 Опрема (орудија за работа) на 
заедничката потрошувачка 

18 Парични средства и друго XX XX XX XX 

19 Вкупно (14-14) 

20 Во тоа нефункционален сред-
ства — точка 4 од Одлуката 
(21 до 23) XX XX XX 

21 Градежни објекти XX XX XX 

22 Опрема (орудија за работа) XX XX XX 

23 Средства за заедничка потро-
шувачка XX XX XX 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

I. Податоци од завршната сметка за 1962 година 

'о Реден број на , образецот на 
со завршната сметка за 1962 г. 
33 П О К А З А Т Е Л Износ о 
5 Образец 14 Образец 12 

1 
колона 7 колона 5 

1 2 3 4 5 
1 Вкупен приход 48 — 

2 Амортизација: 
а) пресметана 63 
б^-според наплатената 

реализација 60 — 

3 Остварен доход (чист приход) 
ј 95 -

4 1 Дел за лични доходи 98 -

5 Остаток на доходот (чистиот 
1 приход) 95 до 98 -

6 ! Просечен број на запослените 150 -

II. Ефект на ревалоризацијата врз амортизацијата 
7. пресметана амортизација од ред. бр. 2 под а) 
8 Амортизација на основните средства прибавени во НШ година 
9. Зголемување на амортизацијата според ревалоризацијата 

10. Вкупна амортизација со состојбата на 30 септември 1863 година 

1963 година 

(Место) 

Управник 
на здравствената установа, 

Раководител на сметководството, 
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Во образецот Р-5 — во делот — Посебни пода-
тоци во одделот I се искажуваат износите од завр-
шната сметка за 1Ш2 година. Во одделот I I редниот 
број 9 се искажуваат податоците за ефектот на ре-
валоризацијата врз амортизацијата на тој начин 
што износот на вкупната амортизација на сите ос-
новни средства по ревалоризацијата со кои распола-
га установата на 30 септември 1963 година под ред-
ниот број ќе се намали за износот п-од редниот 
број 7 и 8. 

III. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОБРАСЦИТЕ НА 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА 

12. Здравствената установа ги пополнува сите 
аналитички обрасци најмалку во по два примерка и 
ги задржува ка ј себе. Во случај на потреба, по ба-
рање од Службата на општественото книговодство 
по еден примерок од тие аналитички обрасци здрав-
ствената установа и доставува на таа служба. 

Збирниот образец Р-2, збирниот образец Р-3 и 
збирниот образец Р-4 здравствената установа ги со-
ставува најмалку во по 4 примероци, од кои по 2 
примерка задржува за себе, а по 2 примерка и доста-
вува на Службата на општественото книговодство. 
По прегледот на материјалите за ревалоризацијата, 
Службата на општественото книговодство задржува 
по еден примерок од доставените обрасци, а еден 
примерок и враќа на здравствената установа со по-
тврда дека прегледот е извршен, како и со евенту-
ални забелешки. 

Збирниот образец Р -5 го составува здравствена-
та установа најмалку во 5 примероци, од кои 2 при-
мерка задржува ка ј бебе, а 3 примероци и доста-
вува на Службата на општественото книговодство. 
Службата на општественото книговодство еден при-
мерок и враќа на здравствената установа со потвр-
да дека прегледот е извршен, а 2 примерка задр-
жува к а ј себе, од кои еден примерок од тој образец 
служи за сведување на резултатот на ревалори-
зацијата. 

Ако општината или околијата го бара тоа здрав-
ствената установа ќе состави и за овие органи уште 
по еден примерок од образецот Р-3. ^ 

IV. СВЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА 

13. "Филијалата на Народната банка како основ-
на организациона единица на Службата на општес-
твеното книговодство е должна еден примерок ОД 
образецот Р-5, чија исправност претходно ја прове-

/ рила, да и достави на Службата на општественото 
книговодство при Централата на Народната банка 
до 1 декември 1963 година. 

Службата на општественото книговодство при 
Централата на Народната банка е должна сведува-
њето на резултатите на ревалоризацијата да го из-
врши за целата територија на републиката и ре-
зултатите на сведувањето да и ги достави на Служ-
бата на општественото книговодство при Главната 
централа н а Народната -банка до 15 декември Ш 
година. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

14. Обрасците за ревалоризацијата, наведени во 
одредбите од ш а упатство, се печатат кон ова упат-
ство и негов се составен дел. 

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

Централна комисија з а ревалоризација 

Бр. 1966 
27 јули 1963 година 

Белград 
Претседател, 

Душан АнгелковЈЈЌ, с. р . 

526 . 
Врз основа на точката 2 под 1 од Решението за 

Комисијата на Сојузниот извршен совет за работно 
време („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), Коми-
сијата на Сојузниот извршен совет за работно вре-
ме донеле 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА ПРЕМИН НА 42-ЧАСОВНА РАБОТНА 

СЕДМИЦА 
1. На сите работни организации им се препо-

рачува веднаш да пристапат кон подготовки за 
премин на 42-часовна работна седмица. 

2. Во текст на тие подготовки работните орга-
низации треба пред се: 

1) да изоаботат документирани анализи на еко-
номските, финансиските и други ефекти на скрату-
вањето на работното време за своите погони, рабо-
тилници и други работни единици, како и за ра-
ботната организација во целина; 

2) да разработат подробен план на организаци-
оните и економските мерки што ќе ги преземаат за 
да обезбедат во секоја фаза на процесот на скрату-
вањето на работното време такво ниво на продук-
тивноста на трудот и степен на ефикасноста на ра-
ботењето што ќе го овозможат планираниот обем 
на производството односно на услугите и барем ОНОЈ 
ниво на личните доходи и издвојување во сопстве-
ните и општествените фондови што под еднакви ус-
лови би се остварувале при 48-часовна работна 
седмица; 

3) во своите претходни анализи и планови за 
преземање на мерки да водат сметка за тоа скусу-
вањето на работното време да не смее да доведе 
до зголемување на обемот на прекувремената ра-
бота ; 

4) да се ориентираат кон откривање и мобили-
зација на резервите, како што се: можноста за зго-
лемување на ефикасноста на работењето со подо-
следно користење на поделбата на трудот врз база-
та на специјализација на работните организации во 
рамките на нивната кооперација и деловна соработка 
воопшто, водејќи при тоа сметка за општествените 
потреби и побарувачката на пазарот; можноста за 
намалување на трошоците на работењето со приме-
на на стандардизација и типизација; можноста за 
подобро користење на алатот, машините и построј-
ките, нивно целесообразно разместување и нивна 
подобра организациона — технолошка усогласеност; 
можноста за полотполно користење на годишниот 
фонд на работното време со подобрување на работ-
ната дисциплина, особено со поточно придржување 
за времето цд почетокот и завршетокот на работниот 
ден, со намалување н а бројот на неоправданите 
изостаноци, со подобруваше на подготовките на ра-
ботата, со воведување научна организација на ра-
ботниот процес, хако и со воведување втора и трета 
емша таму каде што постојат услови за тоа; м о ж -
носта за поекономично работење и поголема грижа 
на ,колективот за постојано стручно усовршување 
на сите членови на колективот, за нивна преква-
лификација ако биде потребно тоа и нивно пра-
вилно разместување — бидејќи тоа се услови за 
остварување на поголеми работни ефекти и пови-
соки лични доходи; можноста за поефикасно сти-
мулирање на п р о н а ј д у в а н а — ра ци она л иза т орен ата 
дејност и активноста за унапредување на производ-
ството и прометот воопшто. 

3. Откривањето и активирањето на внатрешните 
резерви во работните организации и другите подго-
товки во врска со преминот на нешо работно време 
неопходно е да се поврзат со понатамошното усо-
вршување на внатрешните односи во работните ор-
ганизации, а особено на односите за расподелба на 
доходот внесувајќи во нив што повеќе стимулатив-
ни елемента, како и со понатамошното усовршување 
на организацијата на претпријатието но работни 
единици, со што се обезбедува сите работни луѓе во 
што поголема мерка да бидат заинтересирани за по-
брз развој на производството и продуктивноста на 
трудот, 

Среда, 7 август Ш З 
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4. Сите работни организации треба, при полно 
учество на општинското собрание, стопанската ко-
мора и синдикалниот совет, да ггодготоват таков 
почеток и завршеток на работата односно распоред 
на работните часови, кои на сите работни органи-
зации во општината ќе им во олеснат ефикасниот 
премин на пократко работно време. Ова особено се 
однесува на работните организации од областа на 
трговијата, комуналниот сообраќај и јавните служби. 

5. Сите работни организации треба, врз основа 
на наведените и други анализи и планови, да пред-
видат по кој ред и во кои рокови ќе ги преземаат 
мерките од овој заклучок, и дали на 42-часовна 
работна седмица ќе преминат одеднаш или во ета-
пи, определувајќи го траењето на одделни етапи 
и скратувањето на работно време во секоја етапа. 

6. Работните организации што според одредбите 
од Од,луката за подготовките на работните органи-
зации за премин на 42-часовна работна недела 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63), чија примена 
е продолжена со Законот за важењето на пропи-
сите за привремените мерки донесен и врз основа 
на членот 6 став 1 од Уставниот закон за спроведу-
вањето на Уставот, ќе се одлучат на практично 
проверување на ефектите од скратувањето на ра-
ботното време, ќе пристапат кон практични експе-
рименти дури кога ќе ги завршат потребните под-
готвителни дејствија. 

7. Во сите подготвителни дејствија што ќе ги 
презема работната организација, треба да учеству-
ва, во што коголема мерка и што понепосредно, се-
кој член на колективот за да ја решат органите 
на управувањето благовремено и ефикасно оваа 
сложена, одговорна и општествено значителна за-
дача. 

Бр. 2519/1 
26 јули 1963 година 

Белград 
Комисија на Сојузниот извршен совет за работно 

време 
Претседател, 

Ристо Ђунов, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

„Служжбени лист Народне Републике Црне 
Горе во бројот 12 од 8 април 1963 година објавува: 

Уредба за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управата и републич-
ките совети; 

Уредба за измена на Уредбата за органите и по-
стапката за разграничување на шумите во опште-
ствена сопственост од шумите во сопственост на 
приватни лица; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на категоријата на патиштата од II и III ред; 

Одлука за определување процентот од годиш-
ниот износ на данокот на доход, општинскиот лока-
лен данок и другите приходи што ќе се наплатуваат 
во одделни тримееечја на 1963 година; 

Одлука за височината на надоместокот за екс-
проприраното земјоделско земјиште за 1963 година 
на територијата на HP ЦГ; 

Одлука за овластување општинските народни 
одбори да ги определуваат количините на вино и 
ракија што можат индивидуалните производители 
да ги трошат во домаќинството без плаќање данок 
на промет; 

Одлука за условите и начинот на' користење на 
средствата на Општествениот инвестиционен фонд 
на HP ЦГ и средствата на Фондот за оазвој на не-
доволно развиените подрачја за 1963 година; 

Одлука -за расподелбата и начинот на користе-
ње на средствата доделени од Сојузниот буџет за 
1963 година за инвестиции во областа на туризмот. 

Во бројот 13 од 10 април 1963 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за архивите 

и заштитата на архивските граѓан, со текст од ис-
тиот; 

Указ за прогласување на Законот за определу-
вање височината на таксите за орудија за произ-
водство и предметите во граѓанска сопственост, со 
текст од истиот; 

Одлука за распределба на средствата наменети 
за јавни патишта во 1963 година; 

Одлука за давање согласност на програмата на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 
и 1954 година; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
план на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за 1963 година; 

Одлука за утврдување начелата за определу-
вање на средствата што им припаѓаат на Училиш-
тааа и на другите установи за воспитување и обра-
зование за вршење на нивните основни дејности! 

Одлука за определување средствата што се из-
двојуваат од Републичкиот буџет за основните деј -
ности на училиштата и другите установи за воспи-
тување и образование како приход на Републич-
киот општествен фонд за школство; 

Одлука за определување органи во кои ќе се 
врфи Проверување на осигурувањето на средствата 
за работа на државните органи и внатрешната ра-
споделба на тие средства според принципите на до-
ходот; 

Одлука за овластување општинските народни 
одбори да донесуваат прописи врз основа на кои 
обложениот данок на доход им се намалува на услу-
жните занаетчиски дуќани за 1953 година; 

Одлука за мерилата за расподелба на прихо-
дите од од бензин и плинско масло наменети за 
-јавни патишта; 

Решение за систематизацијата на работните ме-
ста во лучките капетании и нивните испостави. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

517 Одлука за ревалоризација на основните 
средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка на здравствените установи 717 

518. Правилник за постапката за остварување 
- на правата од здравственото осигурување 

и за определување на износите на надо-
местоците и помоштите на воените осигу-
реници и на членовите на нивните фамили 720 

Ј519 Правилник за квалитетот на алкохолните 
пијалоци, пивото, вештачките безалко-

1 холни пијачки и шурупи, минералните во-
ди и сода-водата, мразот и оцетот — - 728 

520. Наредба за условите за увоз на опрема 
на материјали за инвестициона изградба 735 

521. Наредба за дополнение на Наредбата за 
примена на Одлуката за премиите за до-
биток во 1963 година — — — — — 736 

522. Упатство за начинот на утврдување на 
катастарскиот приход — — — — — 737 

523. Договор за социјално осигурување на кол-
потерите на печатот — — — — — — 741 

524. Измени и дополненија на Заклучокот за 
поблиските услови под кои Југословен-
ската земјоделска банка ќе одобрува во 
1963 година кредити по пат на непосредна 
погодба од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за инвестиции во земјо-
делството — — — — — — — — — 744 

525. Упатство за техниката за спроведување 
ревалоризација на основните' средства и 
на средства на заедничката потрошувачка 
на здравствените установи — — — — 745 

526. Заклучок за подготовките на работните 
организации за премин на 42-часовна 
работна седмица — — — — — — — 751 

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. — 

Печат вл Белградскиот графички завод, Белград 


