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105. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
,да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за' 
натамошната работа на приготвуввдБе закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИ-
ТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВИ-
СОЧИНА ОД 60% о д ПЛАТИТЕ ПРЕСМЕТАНИ 

СПОРЕД ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК 

1. Во Одлуката за обезбедување на средствата 
ва исплата на платите на работниците и службе-
ниците на стопанските организации во височина од 
60% од платите пресметани според тарифниот пра-
вилник („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56) по 
точката 5 се додава кова точка 6, која гласи: 

„6. Стопанската организација која според пе-
риодичните пресметки за периодот од 1 јануари 
1956 година до денот на почетокот на применува-
њето на оваа одлука не остварила 60% од платите 
пресм-етани според тарифниот правилник спрема 
времето на работата и постигнатиот работен ефект, 
има право под условите од тон. 3—5 на оваа одлука 
во тој период на исплата на 60% од платите за на ј -
многу 2 месеци назад, а-ко не му се обрнал а на на-
родниот одбор на општината со барање за гаран-
ција на исплг/гата. Ако стопанската организација 
му се обрнала на народниот одбор на општината 
со барање за гаранција за исплата на 60% од пла-
тите во времето од 1 јануари 1956 година до денот 
на почетокот на применувањето на оваа одлука, а 
народниот одбор на општината не ја дал бараната 
гаранција ниту презел некоја од мерките наведени 
во членот 57 на Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), на стопан-
ската организација и припаѓаат 60% од платите 
пресмета-ни според тарифниот правилник спрема 
времето на работата и постигнатиот работен ефект 
за сето Бреме од денот кога стопанската организа-
ција го подала барањето." 

2. Досегашната точка 6 станува точка 7 и на 
крајот се брише точката, се става запирка и се до-
даваат зборовите: „ако со оваа одлука не е опреде-
лено поинаку". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 57 
18 февруари 1957 тодина 

Белград 

Сојузен извршен совет 

на 

Секр^та^, 
Ве^хо Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

106. 
Врз основа на чл. 20 и 52 од Уредбата за на-

плата на приходите на буџетите и фондовите од 
стопанските организации (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИВРЕМЕНА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ 
о д ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 
ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГО-

ДИНА 
I. Според одредбите на членот 15 од Уредбата 

за наплата на приходите на буџетите и фондовите 
од стопанските организации:, банката ќе наплатува 
во определениот срок месечни аконтации за 1957, 
година на има обврски за сојузен данок на добивка, 
за дел од добивката за општествените инвестици-
они фондови и за придонеси на буџетите од добив-
ката, и тоа: 

1) од стопанските организации што до срокот 
за стасаност на аконтациите му ја поднесло на на-
длежниот орган завршната сметка за 1956 година 
— во височина што и одговара на една дванаесетми-
на. од овие приходи утврдени според одобрената за -
вршна сметка за 1956 година; 

2) од стопанските организации што до срокот 
за стасаност на аконтациите не поднесло завршна 
сметка за 1956 година — во височина што му одго-
вара на едномесечниот дел од овие приходи според 
последниот извештај за периодичната пресметка 
што и е поднесена на банката; 

3) од стопанските организации чија реализација 
е нерамномерна поради сезонскиот карактер на ра-
ботење — во височина која, во смисла на одредби-
те од членот 17 од Уредбата за наплата на прихо-
дите на буџетите и фондовите од стопанските орга-
низации, ќе ја определи секретаријатот за финан-
сии на народниот одбор на околијата. 

Како стопански организации со сезонски ка -
рактер на работење се сметаат стопанските органи-
зации наведени во Наредбата за определување на 
групите стопански организации чија дејност има 
карактер на сезонско работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/56); 

4) од останатите стопански организации што не-
маат сезонски карактер на работење, а кои годи-
шната периодична пресметка ја поднесуваат во 
смисла на одредбите од Наредбата за определување 
на групите стопански организации што се должни 
да ги составуваат периодичните пресметки годи-
шно („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56) - во ви-
сочина што и одговара на е,дна дванаесетина од овие 
приходи според годишната периодична пресметка 
што овие стопански организации се должни да и ја 
достават во срокот на банката, ако не поднесло о-
добрена завршна сметка за 1956 година. Ако овие 
организации поднесло завршна -сметка за 1956 го-
дина, банката ќе ги наплатува аконтациите според 
одредбите од ева-аг точка под 1. 

П. Стопанската организација од која банката 
според одредбите на претходната точка извршила 
наплата на стасаните аконтации може привремено 
во 1957 година за секој месец да ги издвои од до-
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бивкато износите што му одговараат на едномесеч-
ниот дел од средствата на нејзините фондови според 
завршната сметка за 1956 година и да ги користи 
го смисла на важечките прописи. 

Покрај издвојувањето на аконтациите за своите 
фондови, стопанската организација во 1957 година 
може за секој месец да врши и исплати на платите 
од добивката, но најмногу до височина што му од-
говара на едномесечниот дел од тие плати утврдени 
во одобрената завршна сметка за 1956 година. 

Стопанските организации што го пресметуваат 
златниот фонд со примена на определен процент 
ззрз вкупно остварениот промет, можат привремено 
ззо 1957 година за секој месец да издвојат и користат 
средства од резервниот фонд и средства за само-
стојно располагање, ќако и средства за исплата на 
алатите над, платите според тарифните ставови, и 
тоа во износи што му одговараат на едномесечниот 
дел од тие средства според' одобрената завршна 
сметка за 1956 година. 

ЈП. Истовремено со наплатата на аконтацијата 
според одредбите на ова упатство, банката ќе ги 
наплатува и придонесите за посебните општествени 
фондови за 1957 година во смисла на одредбите од 
еленот 20 на Уредбата за наплата на приходите па 
буџетите и фондовите од стопанските организации. 

Наплатата на придонесите за овие фондови 
банката ќе ја врши врз основа на извештаите за 
пресметката на придонесот за посебните општестве-
ни фондови што стопанските организации се дол-
жни да и ги поднесуваат на банката најдоцна до 
20-пот во месецот за изминатиот месец. 

IV. Во извештајот за пресметката на придоне-
сот за посебните општествени фондови, стопански-
те организации ги внесуваат податоците кумула-
тивно од 1 јануари 1957 година до последниот ден 
заклучно во месецот за КОЈ се поднесува извешта-
јот. 

Извештајот од претходниот став содржи: 
1) назив на фондот за кој се пресметува при-

донесот; 
2) основица и норма за пресметување; 
3) износ на пресметаниот придонес; 
4) уплатен износ на придонесот; 
5) износ што останува за уплата; 
6) датум на поднесувањето на извештајот; 
7) потписи на одговорните лица на стопанската 

организација. 
V. На име придонеси за посебните општествени 

фондови што се пресметуваат од вкупниот остварен 
приход стопанската организација ќе уплатува за 
одделни месеци на 1957 година аконтации во износи 
што им одговараат на едномесечните износи на пре-
сметаните односно уплатените придонеси за 1956 
тодина. 

-VI. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3581 
16 февруари 1957 година 

Белград 
' Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

107. 
Врз основа на членот 12 став 2 од Уредбата за 

социјалното осигурување на воените лица („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), државниот секре-
тар за работи на народната одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ДОЛЖНОСТИТЕ НА КОИ ПРОВЕДЕНОТО 

ВРЕМЕ ЌЕ СЕ СМЕТА ВО РАБОТЕН СТАЖ 
ПАГОЛЕМЕН ЗА ПОЛОВИНА 

1. Во Решението за определување должностите 
на кои проведеното време ќе се смета во работен 

стаж наголемен за половина („Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 10/54 и 27/55) точката I под 3 се менув I 
и гласи: 

,,З) во граничната служба - во граничните 
единици на граница, на должностите командир па 
одделение (караула), заменик командир на одделе-
ние (караула), командир на вод или чета, помошник 
командир на вод или чета, командир на вод или на 
одделение на коњички вод, четен старешина, четен 
болничар и четен економ или на некоја друга дол-
жност непосредно на границата, како и на надбл-
јудателните станици и во единиците — установи па 
крајбрежната одбрана односно во единиците -
установи што се наоѓаат на осамени и оддалечени 
острови или на тешко пристапни места на кои при-
мале гран,ичен додаток." 

2. Ова решение влегува во сина осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист па ФНРЈ". 

Бр, 76 
5 февруари 1957 година 

Белград 
Државен секр-етар 

за работи на народната одбрана, 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, с. р. 

108. 
Врз основа на членот 18 оддел II точка 3 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/56), Секретарија-
тот за општа управа на Сојузниот извршен совет, 
во согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 

РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
- Во Правилникот за стручната% спрема на слу-

жбениците во ресорот на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/54) во членот 2 по ста-
вот 3 се додава нов став 4, кој тласи: 

„Како приправници за звањето рад^телегра-
фист И класа можат да се назначуваат лица што 
имаат завршена средна или средна стручна школа." 

. Член 2 
По членот 5 се додаваат два нови членц 5а и 56, 

кои гласат: 
„Член 5а 

По исклучок од одредбите на членот 5 од овој 
правилник приправниците за звањето радиотелегра-
фист П класа, како и приправниците за звањето 
пристав односно референт кои се назначуваат за 
вршеше стручни радиотелеграфски или телеграф-
ско-телефонски работи, општиот дел од стручниот 
испит го полагаат според програмата предвидена во 
членот 12 од Правилникот за стручната спрема на 
управните службеници („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 1/54 и 2254), со тоа што приправниците за зва-
њето радиотелегрзфист П класа го полагаат општиот 
дел од стручниот испит според програмата што е 
предвидена за приправниците за звањето пристап. 

Посебниот дел на стручниот испит за приправ-
ниците од претходниот став опфаќа: 

А. За приправниците за звањето радиотелеграфнст 
П класа 

1) познавање организација на ресорот на вна-
трешните работи; 

2) познавање на прием и чукање на Морзеови 
знаци; 
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3) познавање на рздио-службата на ДСВР; 
4) познавање на прописите на радио-службата 

во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; 
5) познавање на е.-агротехниката и радиоте-

хниката; 
6) познавање на радио-уредите. 

Б. Дополнителен стручен испит на радиотелеграфи-
стите по гониометриска служба 

Дополнителниот стрмен испит по гониометри-
ска служба предвиден со членот 8 од Уредбата за 
измени и дополненија на Уредбата за звањата, пла-
тите и дисциплинската одговорност на службеници-
те на УДБ, се полага според програмата што ќе ја 
определи комисијата од членот 3 на овој правилник. 

Б. За приправниците за звањето пристав што се 
назначени за вршење на стручни радиотехнички 

работи 
1) опис, мерење, испитувал,е, начин на монти-

рање и одржување: 
а) на радиотелефонските и радиотелеграфските 

приемни уреди; 
б) ,на радиотелефонските и радиотелеграфските 

предајни уред,и; 
в) на атинските приемни и предајни постројки; 
г) на апаратите за рад поте леграфи ј а (машински 

морзе, радиопринтер, Хел. итн.); 
д) на УКТ-уредите; 
ѓ) на В.Ф.-кабелите и водовите; 
е) на уредите за напојување со струја на ра-

рио-приемните и радио-предавните постројки (ис-
правуваат од сите видови, акумулатори, претвора-
чи, агрегати); 

2) смеќавање во редиотелефонскиот и радиоте-
леграфскиот сообраќај и мерки за нивното отстра-
нување; 

3) техничка организација на бежичната служба 
за врска. 

Г. За приправниците за звањето референт што се 
назначени за вршење на стручни радиогехнички 

работи 
Детално и подлабоко теоретско и практично по-

знавање на материјата предвидена за приправници-
те за пристав што работат на работи на радио-стру-
ката. 

Д. За приправниците за звањето пристав што се 
назначени за вршење на стручни телеграфско-те-

лефонски работи 
1) опис, начин на монтирање, испитување и одр-

жување: 
а) на рачните телефонски централи и на сите 

телефонски апарати; 
б) на автоматските телефонски централи; 
в) на рачните и автоматските телефонски цен-

трали; 
г) на телеграфските апарати: морзе, телеприн-

тер и перфоратор; 
д) на линиските телеграфски уреди за повеќе-

катна и еднокатна телеграфија; 
ѓ) на телеграфската спрега (симултана работа, 

дуплексна телеграфија); 
е; на уредите за напојување со струја на теле-

трафско-телефонските централи и а-парати (аку-
мулатори, агрегати, суви исправувач^; 

ж) на сите тел егр Згф ек с-те л ефонски водови (во-
здушни линии, кабели); 

2) опис, мерење, испитување и одржување: 
а) на високофреквентивните телефонски уреди, 

еднокашлни, тенкана л ни и нове ќекана лин; 
б) на висок офрекв е итните телеграфски уреди; 
з) пресметување бројот џг органите во автомат-

ските телеграф еко-тел ефоноктс централа; 

4) осигуруваше на телеграфеко-телефонските 
уреди, линии и кабел и на висок напон и на јака 
струја; 

5) прописи на Генералната дирекција на пошти-
те, телеграфите и телефоните за градба на возду-
шни телеграфско-телефонеки водови и кабели. 

Ѓ. За приправниците за звањето референт што се 
назначени за вршење на стручни телеграфско-теле-

фонски работи . " 
Детално теоретско и практично познавање на 

материјата предвидена за приправниците за при-
стап што работат на работи на телеграфско-телче-
фонската струка. 

Член 56 
Приправници!е од членот За на овој правилник 

го полагаат стручниот испит пред комисија што се 
формира при сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи." 

Член 3 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ДЕН па 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 24277 

21 ноември 1956 тодина 
Белград 

Секретар 
за општа управа 

на Сојузниот извршен совет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

109. 

Врз основа нг,( членот 13 став 4 од Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист4 на 
ФНРЈ", бр. 14/50), 5во врска со членот 15 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2(3/56). Секретари-
јатот за социјална заштита на Сојузниот извршен 
совет, во согласност со Секретаријатот за народно 
здравје на Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УПАТУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 
ВОЈНИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУ-

ВАЛИШТА 

О е пол ни одредби 

Член 1 
Воените инвалиди од војните (во'натамошниот 

текст: инвалидите) го остваруваат лекувањето во 
природни лекувалишта под условите и според по-
стапката предвидени со овој правилник. 

Член 2 
Инвалидите можат да се упатуваат во природ-

ни лекувалишта заради лекување со полно снабду-
вање ако постојат медицински индикации за вакво 
лекување. 

Инвалид не може да се лекува во природно ле-
кувалиште ако болува од болест чие лекување е 
контраиндицирано во тоа лекувалиште, 

Член 3 
Ххотрибата од лекување на инвалиди во природ-

ни лекувалишта и видот и траењето на лекувањето 
ги утврдува и ле^гањето го одобрува органот на 
управата на круотушот одбор кл околијата надле-
жен за работите на инвалидска заштита, врз осно-
ва на мислење од окотгае"4""^ лекарска "ко^си! 

Упатувањето во природни лекувалишта зарадн 
лекување на инвалидите на кои так^во лекување. 
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им е одобрено, го - врши органот на управата од 
предниот став. 

Член 4 
Придружниците на воените инвалиди од вој-

ните на кои според Законот за воените инвалиди 
од војните им припаѓа придружник, имаат право 
на полно снабдување во лекувалиштето за сето 
време додека инвалидот се наоѓа на лекување. 

Член 5 
Времето што ќе го помине инвалидот на леку-

вање во природно лекувалиште не се засметува во 
годишниот одмор што му припаѓа според прописите 
за работните односи, ако се утврди дека болува од 
болест за која со прописите за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците лекува-
њето во природно лекувалиште е предвидено како 
неопходно. 

II. Индикации, траење на лекувањето и започнува-
ње на постапката 

Член 6 
Кз се смета дека во смисла на овој правилник 

постојат меди.цински индикации за лекување во 
природно лекувалиште, кота ка ј прегледаниот ин-
валид се утврди дека болува од болест за која со 
прописите за здравственото осигурување на работ-
ниците и службениците лекувањето во природно 
лекувалиште е- предвидено како неопходно, а ка ј 
инвалидите од I до IV група и ќо случај на болест 
за која со тие прописи вакво лекуЕање е предви-
дено како корисно но не неопходно. 

Член 7 
Бањското лекување трае 21 ден, а климатското 

лекување до 30 дена. По исклучок, ако тоа при-
родата на болеста! го бара, бањското лекување мо-
ж е да се продолжи за 7 дена, а климатското за 15 
дена. Во случаите на затворена туберкулоза кли-
матското лекување може да се продолжи и преку 
15 дена, со тоа што вкупното лекување да не може 
да трае подолго од 90 дена. 

Член 8 
Заради лекување во,при,родни лекувалишта ин-

валидите можат да со упатуваат во здравствени 
установи или во посебни објекти за лекување на 
воените инвалиди од војните. 

Член 9 
Постапката за упатување инвалиди во природ-

ни лекувалишта заради лекување се започнува по 
предлог од лекарот на јавната здравствена служба 
или по барање на инвалидот. 

Инвалидите можат да поднесуваат барања за 
лекување во природни лекувалишта по правило од 
1 декември до 1 април. Барањата можат да ги по-
днесуваат и по овој срок ако природата на болеста 
бара итно лекување. 

Предлог односно барање за лекување во при-
родно лекувалиште му се упатува на органот на 
управата на народниот одбор на околијата надле-
жен за работите на инвалидска заштита, и тоа не-
посредно или преку соодветниот орган на управ.ата 
на народниот одбор на општината, кој за таа цел 
го пополнува болесничкиот лист, чиј образец е со-
ставен дел на ОЕОЈ правилник.' 

Член 10 
Околиската лекарска комисија врз основа на 

чие мислење органот на управата на народниот од-
бор на околијата надлежен за работите на инва-
лидска заштита' донесува решение за лекување во 
природни лекувалишта, се состои од тројца чле-
нови, од кои двајцата се лекари, а третиот член е 
претставник на околискиот одбор на Сојузот на во-
ените инвалиди од Бојните. 

Околиската лекарска комисија ја формира со-
ветот на околискиот народен одбор надлежен за 
работите на социјална заштита. 

Органите од претходниот став на повеќе околии 
можат спогодбено да формираат заедничка околи-
ска лекарска комисија за подрачјето на тие око ли и. 
Со спогодбата на овие органи се определува кој од 
нив и во кое место ќе формира заедничка околи-
н а лекарска комисија. 

Член И 
Околиската лекарска комисија е должна да го 

прегледа инвалидот и најдената здравствена со-
стојба да ја запише во определените рубрики на 
болесничкиот лист. Ако комисијата најде дека се 
потребни специјалистички прегледи, ќе го упати 
инвалидот до лекг/р специјалист и ќе бара, по по-
треба, рентгенолошки, лабораториски и други н а -
оди. Освен тоа, комисијата ќе испита: 

1) дали ка ј инвалидот се санирани жариштата 
(забите, крајниците и друго) — предизвикувачи на 
оболување ?о поради кое се предлага лекувањето; 

2) деан ка ј инвалидот претходно биле приме-
нети или се направени обиди со други методи на 
лекување; 

3) дали инвалидот порано се јавувал на лекар 
поради истата болест и каков начин на лекување 
му бил определен; 

4) дали и колку пати инвалидот порано кори-
стел бањско односно климатско лекување и со ка -
ков успех. 

Член 12 
Кога околиската лекарска комисија ќе најде 

дека кај прегледаниот инвалид постојат медицин-
ски индикации за лекување во природно лекува-
лиште во смисла на членот 6 од овој правилник, 
ќе го констатира тоа во определената рубрика на 
болесничкиот лист, назначувајќи го при-родното ле-
кувалиште во кое треба да се лекува инвалидот и 
траењето на лекувањето. Ако лекувањето може да 
се врши со ист успех во разни природни лекува-
лишта, лекарската комисија ќе ги назначи сите тие 
лекувалишта. 

Ако око,лиската лекарска комисија најде дека 
ка ј прегледаниот инвалид не постојат медицински 
индикации за лекување во природно лекувалиште, 
ќе го констатира тоа БО определената рубрика. 

Член 13 
Врз основа на мислењето од околиската лекар-

ска комисија органот на управата на народниот од-
бор на околијата надлежен за работите на инва-
лидска заштита донекова соодветно решение. 

Член 14 
По жалбата против решение донесено според 

претходниот член, решава републичкиот (покраин-
скиот, обласниот) орган на управата надлежен за 
работите на инвалидска заштита врз основа на ми-
слењето од повисоката лекарска комисија. 

Член 15 
Повисоката лекарска комисија од членот 14 на 

овој правилник се состои од најмалку тројца ле-
кари специјалисти и од еден претставник на Соју-
зот на воените инвалиди од војните. 

Повисоката лекарска комисија ја формира ре-
публичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на 
управата надлежен за ра.ботите на инвалидска з а -
штита. 

Член, 16 
Повисоката лекарска комисија дава свое ми-

слење врз основа на податоците што се наоѓаат в о 
предметот, но може да бара и дополнување на ме-
дицинската обработка на случајот или да го по-
вика жалителот на преглед — ако е тоа потребно 
за давање правилно мислење. 

Ако повисоката лекарска комисија не се согла-
си со мислењето од околиската лекарска комисија 
и најде дека постојат медицински индикации за л е -
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дување во природно лекувалиште во смисла на 
членот 6 од овој правилник, ќе го назначи природ-
ното лекувалиште ЕО кое инвалидот треба да се 
лекува и траењето на лекувањето. 

Повисоката лекарска комисија го внесува свое-
то мислење и предлог во соодветната рубрика од 
болесничкиот лист. 

Член 17 
Врз основа на мислењето од повисоката лекар-

ска комисија републичкиот (покраинскиот, обла-
сниот) орган на управата надлежен за работите на 
инвалидска заштита донесува соодветно решение 
најдоцна за 8 дена од денот па прегледот на инва-
валидите. 

Член 18 
Околиските и повисоките лекарски комисии се 

состануваат и работат по потреба, а издатоците во 
врска со работата на истите се покриваат од сред-
ствата предвидени за здравствена заштита на ин-
валидите. 

Член 19 
Продолжувањето на лекување во природно ле-

кувалиште до десет дена го одобрува управникот 
на лекувалиштето по предлог од лекарот на леку-
валиштето, а продолжувањето над десет дена 
органот на управата што му одобрил на инвалидот 
-лекување, по предлог од лекарот на лекувалиштето. 

Член 20 
Примерок од решението со кое на инвалидот 

што се наога во работен однос му се одобрува ле-
кување во природно лекувалиште како неопхдно, 
му се доставува на надлежниот околиски завод за 
социјално осигурување заради регулирање надоме-
стокот наместо плата во смисла на прописите за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците. Со примерокот од решението се доста-
вува и извештај за денот на почетокот односно за-
вршетокот на лекувањето. 

Член 21 
Органот на управата на народниот одбор на 

околијата надлежен за работите на инвалидска за-
штита е должен да води евиденција за инвалидите 
на кои им е одобрено лекување во природни леку-
валишта, и тоа: според видот на лекување (во бањи, 
во планини и на море), според видот на болеста и 
според групите на инвалидноста на инвалидите. 

Ш. Повикување на инвалидите на лекување 
Член 22 

' Решениево со кое на инвалидот му е одобрено 
лекување во природно лекувалиште и се доставува 
заедно со болесничкиот лист на управата на оној 
објект во природното лекувалиште кој е определен 
за сместување на инвалидот. 

Решенијата за одобрување на лекување и бо-
лесничките листови се доставуваат преку републи-
чкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата 
надлежен за работите на инвалидска заштита, кој 
спогодбено со управата на лекувалиштето односно 
на објектот го утврдува редот за повикување на 
инвалидите на лекување. 

Член 23 
Поканата на лекување во природно лекували-

ште му ја упатува на инвалидот управата на леку-
валиштето односно на објектот кој е определен за 
сместување на инвалидот. Поканата треба да му 
биде доставена на инвалидот најмалку на десет дека 
пред денот определен за почеток на лекувањето. 

Член 24 
Со цел за правилно извршување на распоредот 

за сместување во определени објекти на природни 
лекувалишта, инвалидите се должни па определе-
ниот ден да стапат во објектот во кој се повикани. 

Ако е инвалидот спречен да го започне леку-
вањето на определениот ден (смртен случај во фа-

милијата, болест и сл.), тој е должен за тоа веднаш 
да го извести органот на управата на народниот 
одбор на околината надлежен за работите на инва-
лидска заштита и едновремено да ја докаже оправ-
даноста на изостанокот. 

Член 25 
Кога органот на управата на народниот одбор 

па околијата надлежен за работите на инвалидска 
заштита ќе биде известен дека инвалидот е спречен 
да го започне лекувањето на определениот ден, тој 
за ова по најбрз пат ја известува управата на об-
јектот што му ја упатила поканата на инвалидот. 
Ако ги уважи причините поради кои инвалидот е 
спречен да го започне лекувањето на определениот 
ден, органот на управата од претходната реченица 
ќе го одложи лекувањето за подоцна!, и з в е с т у в а в 
то за ова и инвалидот. 

Член 26 
Инвалидот на кој органот на управата од прет-

ходниот член ќе му ги уважил причините поради 
кои бил спречен да го започне лекувањето на опре-
делениот ден, може да го започне лекувањето во 
природно лекувалиште само врз основа на нова 
покана (член 23). 

IV. Постапка во лекувалиштето 
Член 27 

По доаѓањето во природното лекувалиште ин-
валидот е должен да се подложи на лекарски пре-
глед. Прегледот го врши лекарот определен од 
управата на лекувалиштето. 

Ако лекарот на лекувалиштето најде дека ин-
валидот болува од болест што е контраиндицирана 
за лекување во тоа лекувалиште, нема да дозволи 
да го започне инвалидот лекувањето, а управата 
на лекувалиштето ќе го врати инвалидот со назна-
чување на најдената состојба и со свое мислење, 
известувајќи го за тоа оној орган на управата што 
му одобрил на инвалидот лекување. Органот на 
управата ќе го земе случајот итно во постапка и 
по дополнително добиеното мислење од лекарската 
комисија врз основа на чие мислење го одобрил 
лекувањето, ќе донесе ново решение врз основа на 
дополнително утврдените факти. 

Член Г 
Инвалидите што се наоѓаат на лекување во 

природно лекувалиште се должни да се придржу-
ваат за прописите што важат за лекувалиштето во 
кое се наоѓаат, како и за советите и упатствата да-
дени од странка на лекарот. 

Член 29 
За време на лекувањето во лекувал и т а к^о ле-

карот на лекувалиштето е должен да им укажува 
на инвалидите потребна медицинска помош. 

Ако во текот на лекувањето на инвалидите им 
се потребни лекови, лекарот на лекувалиштето е 
должен да им издаде на инв-алидите рецепт за со-
одветниот лек на начинот пропишан од републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
инвалидска заштита на чие подрачје се наоѓа ле-
кувалиштето. 

Член 30 
По завршеното лекување определениот лекар 

на лекувалиштето е должен да го прегледа инва-
лидот и успехот на лекувањето да го забележи во 
определената рубрика на болесничкиот лист, назна-
чува јќи ја должината на престојот на лекување, 
и овој лист да му го достави на органот на упра-
вата што го упатил инвалидот на лекување. 

V. Завршни одредби 
Член -31 

Додека не се обезбеди достаточен број здрав-
ствени установи и посебни објекти за лекување на 
воените инвалиди од војните во природни лекува-
лишта, републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на инвалидска заштита може да обе-



Страна 182 - Број 8 „„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 20 февруари 1957 

збеда сместување на Инвалидите и во другите об-
јекти, но само со обезбедување на постојан лекар-
ски надзор за сето време на лекувањето. 

По исклучок од одредбите од чл. 7 и 19 на овој 
правилник, во објектите од претходниот став не 
може да се продолжува лекување преку траењето 
одобрено од надлежниот орган на управата (член 3). 

Член 32 
Републичките (покраинските, обласните) органи 

на управата надлежни за работите на инвалидска 
заштита ќе склучуваат договори со управите на 
објектите во природните лекувалишта во кои ќе 
бидат сместени инвалидите за време на лекувањето. 
Со договорот треба да бидат регулирани сите пра-
шања во врска со прифаќањето, сместувањето и 
лекувањето на инвалидите, регулирани меѓусебните 
односи на "органот на управата и објектот, матери-
јалните и другите обврски и слично. 

Член 33 
Ликвидацијата и исплатата на сметките наста-

нати во врска со лекувањето на инвалидите во при-
родни лекувалишта, ги вршат органите на управа-
та на народниот одбор на околијата надлежни за 
инвалидските работи на чие подрачје живее инва-
лидот. Републичкиот (покраинскиот, обласниот) ор-
ган: на управата може и самиот да врши ликвида-
ција и исплата на сметките. 

Ликвидацијата и исплатата на сметките за ле-
ковите издадени по рецептите за време на лекува-
њето на инвалидите во природни лекувалишта ги 
врши органот на управата на народниот одбор на 
околијата надлежен за инвалидските работа на чие 
подрачје се наоѓа лекувалиштето. 

Исплатата на сметките од претходните ставови 
се врши од средствата предвидени за здравствена 
заштита на инвалидите. 

Член 34 
Органот на управата на народниот одбор па 

околијата надлежен за инвалидската заштита се-
која година до 20 јануари статистичките податоци 
за лекувањето на инвалидите во природни лекува-
лишта ќе му ги доставува на републичкиот (покра-
инскиот, обласниот) ертан на управата надлежен 
за инвалидската заштита, кој до крајот на февруа-
ри збирните податоци.за териториите на народните 
републики ќе му ги доставува на Секретаријатот за 
социјална заштита на Сојузниот извршен совет. 
Образецот на кој ќе се доставуваат податоците е 
составен дел на овој правилник. 

Член 35 
Одредбите од овој правилник согласно ќе се 

применуваат и на лицата на кои се однесува Уред-
бата за признавање инвалидските права на лицата 
што се онеспособени при вршењето на должностите 
за целите на државната безбедност и народната од-, 
брана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) и Уред-
бата за определување на инвалидските принадле-ѓ 
жности на мирнодопските воени инвалиди („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/53 и 35/55). 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од чл. 9— 
35 и чл. 61-^65 од Правилникот за лекување на во-
ените инвалиди од војните и за давање протези 
(-,Службен лист на ФНРЈ", бр, 19/51). 

Член 37 
Овој правилни-к влегува во сила осмиот ден по 

објранувањето во- „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 232 

2 февруари 1957 година 
Белград 

Секретар 
за социј-ална заштита на 

Сојузниот извршен совет, 
Радован Папиќ, с. р. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОКОЛИЈАТА 
Број на деловодниот протокол: 

Место 
195 

БОЛЕСНИЧКА ЛИСТ 
за лекување на воените инвалиди од војните 

нодопски) во природните лекувалишта 
Презиме и име па инвалидот: 
Татково име: Моминско пре-
зиме: Година на раѓање-

- год. 

(мирч 

то: Место на раѓањето: 
Н. О. на општината на раѓањето: -
Н. О. на околијата на раѓањето: 
Лична карта издадена од Н. О. на око-
лијата — градот: Рег. бр. 
Занимање ( т о ч н а ознака на работата што 
ја врши): = . 
Работодавец (назив и место): 
Од која војна е инвалид (1914—1918, 
1941—1945): 
Инвалидска исплатна книшка број: 
ЛЛ број 
Признаен за инвалид ' - трупа, 
со % неспособност за стопани-
сување. 

(Да се наведе болеста според која се здо-
бил со инвалидско својство — односно 

во кој дел од телото е ранет). 
П алда адреса на инвалидот (место на жи-
веењето, улица и број, задна пошта): 

Лекувањето сака, по можност, да го ко-
ристи во месе-ц: -
од причина 
Дали има право на придружник или 
нема: 

(М. П.) 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ИНВАЛИДИТЕ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОКОЛИЈАТА 
ВО 
Број на лекарскиот дневник: -
дот: 195 г. 

Ден на преглед 

ИСТОРИЈА НА БОЛЕСТА 
1. Анамнеза: 

Досегашните лекувања и резултати: 
а) Дали инвалидот порано користел 

бањско или климатско лекување, 
во кои тодини, во кое лекувалиште 
м место и со каков успех: 

б) Дали и колку пати во текот на по-
следната година инвалидот се јаву-
вал на лекар поради истата болест 
а поради која сега се пријавил за 
6 Ш Б С К О или климатско лекување; 
кои методи на лекување биле при-
менети или со кои е направен обид 
и; со калеов успех: 

3. Сегашните функционални поремету-
вања: 

4. Објективни наоди: 
Тежина: - Височина: 
Т0: Пулс: СЕ: 
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а) Клинички наод (срце, бели дробо-
ви, дали се санира ни жариштата 
(забите, крајниците и др.), што го 
предизвикале оболувањето итн.): —-

б) Лабораториски наод (моч, столица, 
желуднички сок итн.): 

в) Хематолошки наод: - -

г) Рентгенски наод (флуорограф): 

д) Специјални наоди: 

5. Дијагноза: 

Д 

л 

т в !0 

О 

8 
к 

6. Болест поради која бањското или 
климатското лекување е индицирано 
односно контраиндицирано: ' 

7. Мислење на околиската лекарска ко-
мисија на 195 год. 
СЕ ПРЕДЛАГА за лекување во бања 
— на море — во височинско климат-
ско лекувалиште, од причина 

Лекувањето е -
(неопходно) ("корисно) 

(само за инвалидите од I до IV група). 
НЕМА УСЛОВИ за лекување во при-
родни лекувалишта, од причина -

Потписи на членовите на комисијата: 
1) : 

(лекар) 
2) 

3) 
(лекар) 

(претставник на Сојузот на ВИВ) 

8. Мислење на повисоката лекарска ко-
мисија на 195 год. 
СЕ ПРЕДЛАГА за лекување во бања 
— на море — во височинско климат-
ско лекувалиште, од причина 

Лекувањето е 
(неопходно) (корисно) 

(само за инвалидите од I до IV група), 
НЕМА УСЛОВИ за лекување во при 
родни лекувалишта, од причина — 

Потписи на членовите на комисијата 
1) -
2) 
3) -
4 ) 

9. 

(Лекувалиште) 
Број на лекарскиот дневник 

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК 

I. НАОД ИРИ ДОАЃАЊЕТО НА ЛЕКУВАЊЕ 
на 195 год. 
Тежина: 
Пулс: , 
Бели дробови: 
Срце: 

-, Височина: 
СЕ: 

Т": 

Други наоди: 
Лабораториски наоди: 
Дијагноза: -
Терапија: 
Диета: 

II ТЕКОТ НА ЛЕКУВАЊЕТО 

Датум Н а о д СЕ Т е р а п и ј а 

оалнео-климатска друга 

ЗАБЕЛЕЖУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА ЛЕКУВАЊЕ-
ТО: (компликации, инциденти-слошувања,' реакции, 
крварење, варење, настинам, паузи, психа итн.) 

Ш. НАОД ПРИ ЗАМИНУВАЊЕТО ОД ЛЕКУВАЊЕ 
195 

-, Височина: 
- год. 

- гро. 
СЕ: 

на 
Тежина: -
Пулс: — 
Бели дробови: 
Срце: 
Резултат на лекувањето (излечен, подобрен, не-
променет, слошен, детален): 

Мислење на лекарот: 

Лекувањето е започнато завршено 

траело вкупно денови, 
Потпис на лекарот: 

(М. П.) 

ПОТВРДА НА ИНВАЛИДОТ ЗА ПРЕСТОЈОТ ВО 
ЛЕКУВАЛИШТЕТО 

Потврдувам дека сум поминал на лекувањето 

ЗАБЕЛЕШКА: Зборовите во текстот што не се од-
несуваат на одделен случај, треба 
како непотребни да се прецртаат. 
Зборовите: „неопходно" и „корисно" 
да се напишат на соодветното место. 

од -
195 

- Ф - до заклучно 
т.е. вкупно денови. 

Место 
195 —— год, 

Потпис на инвалидот: 

I 
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СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
за лекувањето на воените инвалиди од војните во 

природни лекувалишта 
1. Бањско и климатско лекување на воените инва-

лиди од војните 

6. Парични податоци 

Вкупно 
пријавени Одбиени Одобрени Користеле 

лекување 

1 ! 

2. Одобрени случаи според инвалидноста 

ВКУПНО 
1 г р у п и н а и н в а л и д н о с т а 

ВКУПНО I И III IV V VI VIIЈУШ) IX X 
1 1 1 1 1 1 

МЕСТА 
Просечна Цена!

к^Р%ГпелН4т на чинењето 
за б. о. на лен п зестоЈ 0Д ' 1 еден ден 

Вкупно 
исплатено 

Во бањи 1 ј 

Во планини 

На море 
1 

В к у п н о 
! 

" ^ 

1 

НО. 

8. Одобрени случаи според видовите на оболување. 

Видови на оболување ј Одобрено 

Ревматизам 

Ишијас 
Органи за варење 

Крвотек и склероза 

Срчани оболувања 

Нервни оболувања 

Последици на ранување 

Туберкулоза 

Кожни оболувања 

Други болести 

В к у п н о 

4. Одобрени случаи според местото на лекување 

Вкупно Во бањи Во пла-
нини На море 

1 

1 

-5. Места користени за банески и климатски леку-
вања 

М е с т а Број на 
инвалидите 

Во бањите 
(Да се наведат сите бањи 
поединечно) 

Во планините 
(да се наведат сите планински 
места поединечно) 

На море 
(Да се наведат сите места 
поединечно) 

-

Врз основа на членот 5 и членот 24 став 1 
точка 3 и став 4 од Уредбата за заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58), а во 
врска со главата XXVI оддел 1 точка 2 став б 
од Сојузниот општествен план за 1957 година, 
Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка, по прибавената согласност од Сојузниот 
извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ДОВРШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА 

ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 
I. Југословенската инвестициона банка (во на-

тамошниот текст: банката) од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за реконструкција и довршу-
вање на објекти од областа на индустријата и 
рударството може д,а им одобри заем па оние инве-
ститори што ги исполнуваат следните услови: 

1) со што помалку вложени средства ЕО инве-
стиционата изградба, со што поголема рентабилност, 
да обезбедуваат враќање на заемот во срок што 
не е подолг од 5 години; 

2) дека производството на стоки за пазарот ќе 
го започнат во срок што не е подолг од една го-
дина н пол од денот на склучувањето на договор 
за заем со банката; 

3) со новото производство да го зголемуваат 
извозот односно намалуваат увозот; 

4) да произведуваат стоки со кои сегашното 
производство не ги задоволува во потполност по-
требите на пазарот, а особено стоки ,за широка 
потрошувачка; 

5) во постојните капацитети на електрична 
енергија или во капацитетите на електрична енер-
гија, што се наоѓаат во изградба врз основа на Со-
јузниот општествен план за 1957 година да имаат 
обезбедена енергија за тоа производство; 

С) предвиденото производство да не можат да 
го постигнат со подобро користење на постојните 
капацитети; 

7) со бараниот заем и другите средства на ко-
рисникот на заемот да обезбедуваат полна рекон-
струкција односно довршување на објект во обемот 
кој служел како основа за одобрување на заемот. 

II. Заемите од претходната точка се одобру-
ваат со задолжително учество на инвеститорот ЕО 
трошоците на инвестициите. 

За учеството од претходниот став инвеститорот 
обезбедува средства во височина од 50% од сред-
ствата на амортизациониот фонд за замена и 50% 
од средствата на самостојно располагање со кои 
инвеститорот, според сојузните прописи, слободно 
располага во периодот во кој го користи заемов 
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како и 50%? од средствата што инвеститорот, според 
сојузните прописи, ги уплатува во инвестициониот 
фонд на околијата во периодот во кој го користи 
заемот, со согласност од органот на околијата кој 
управува со фондот. 

III. Банката првенствено ќе им одобри заем нд 
оние инвеститори кои, покрај тоа што ги исполну-
ваат условите од претходните точки: 

1) обезбедуваат поголема рентабилност со оглед 
на вкупните инвестиции односно на височината на 
бараниот заем и на поголемото учество во трошо-
ците на инвестициите со средства од ставот 2 на 
претходната точка; 

2) постигаат поголем девизен ефект во однос 
на вкупните инвестиции и на височината на бара-
ниот заем; 

3) ќе понудат пократок срок за исплата на 
заемот; 

4) постигаат поголемо производство на дефи-
цитарни стоки, а особено на стоки за широка по-
трошувачка; 

5) бараат средства првенствено за набавка на 
опрема. 

'IV. На заемите што ќе ги одобри банката се 
плаќа интерес од 4 г о д и ш н о . 

V. По исклучок од одредбите на претходните 
точки, банката може да му одобри заем на инве-
ститорот и по поповолни услови, ако заемот го 
одобрува од средствата определени во главата 
XXVI оддел 1 точка 12 од Сојузниот општествен 
план за 11957 година. 

VI. Првенство во добивањето на заеми, по ис-
полнувањето на условите од точ. I и И од оваа 
одлука, ќе имаат оние инвеститори што пред одо-
брувањето на заемот издвојуваат и депонираат во 
целост одеднаш или во рати потребни средства на 
име учество. 

VII. Инвеститориве можат да поднесуваат ба-
рања за заеми според оваа одлука во тек на целата 
година. 

По поднесените барања банката повремено ќе 
донесува одлуки за одобрување на заеми. 

VIII. Барањето за инвестиционен заем треба да 
ги содржи податоците пропишани во членот 6 од 
Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува 
на посебни обрасци на банката што можат да се 
добијат во нејзините филијали. 

IX. Со барањето за заем се поднесува инвести-
ционен елаборат врз основа на сегашните цени. 
Инвестициониот елаборат треба да содржи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма и З?Ј полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 36/55), мислење и 
предлог од ревизиона комисија и решение од над-
лежниот орган за одобрувањето на инвестиционата 
програма со назначување вредноста и капацитетот 
на инвестиционите објекти за чија реконструкција 
односно довршување се одобрува инвестиционата 
програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за 
одобрување на програмата мораат да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печат на 
органот што го издал одобрението; 

2) идеен проект за секој градежен објект изра-
ботен според Уредбата за градежното проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54). 

Во идејните Проекти за инсталатерските ра-
боти (водовод, канализација, осветление, итн.) до-
статочно е да се поднесе диспозициона скица. 

За градежните работи место идејните проекти 
може да се поднесе и главниот проект. 

Во проектите мора посебно да се прикаже она 
што постои, што се урнува и што се доградува. 

Предмерот мора да биде изработен по сите 
иозадш на градежните, занаетчиските и инстала-

терските работи, од кои може да се види како е 
дојдено до одделни количини работи. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичните 
цени од 1957 година. 

Груб предмер и претсметка изработена врз база 
на грубиот предмер нема да бидат земени во обѕир; 

3) спецификација на опремата со назначување 
на главната карактеристика, како и цена за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната, а одво-
ено за домашната опрема) и трошоци на монтажните 
работи; . 

4) спецификација на другите трошоци (на истра-
жувачките работи, проектирањето, трошоците на 
инвеститорот, откупот, отштетата, кадровите и сл.); 

5) потврда од Заедницата на југословенското 
електростопанство дека во капацитетите на елек-
трична енергија е обезбедена енергија. Ова се одне-
сува само на објектите што според природата на 
технолошкиот процес трошат поголеми количини 
електрична енергија. 

X. Во смисла на Уредбата за заемите за инве-
стиции, како и на Одлуката за определување висо-
чината на гарантните - износи по заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр: 12/55), 
корисниците на заем се должни да депонираат ка ј 
банката гарантен износ. 

XI. Заемобарателите се должни кон барање-то 
за заем да и поднесат на банката докази за обезбе-
дувањето на гарантниот износ и за пријавеното 
учество во трошоците на инвестициите од други 
фондови надвор од фондовите на претпријатието. 

XII. Банката може да го услови одобрувањето 
на заем со гаранција од околијата односно од око-
лијата и народната република. 

ХШ. Одобрениот заем заемобарателот ќе може 
да го користи дури кога ќе докаже дека може да ја 
набави домашната и увозната опрема. 

Ако некоја опрема не може да се набави ЕП? 
земјата, банката може на заемобарателите на кои 
ќе им биде одобрен заем за увозна опрема да и:/1 
става на располагање потребни девизни средства. 

XIV. Барањата за заем за реконструкции и за 
довршување на објектите во областа на индустри-
јата и рударството што и се поднесени на банката 
пред објавувањето на оваа одлука," банката ќе ги 
разгледа и одобри само ако ги исполнуваат усло-
вите од оваа одлука. 

XV. Барањето за заем И се поднесува на надле-
жната филијала или на републичката централа на 
Југословенската инвестициона банка во пет, а до-
кументацијата во четири примероци. 

XVI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Југословенска инвестициона банка 
О. бр. 146 

7 февруари 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Маријан Цветковиќ, с. р. 

111. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стандар-
ди, за сојузните прописи за квалт!тетог на произво-
дите и за производителите сп^т,лфикации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ 
1. Во Решението за југословенските стандарди 

за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56) точката 3 се менува и гласи: 
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„3. Овие југословенски "стандарди влегуваат во 
сила на 1 мај 1957 година." 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен ли-ст на ФНРЈ". 

Бр. 572 
9 февруари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

112. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР ПА СОЈУЗНАТА 
НАРО,ДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ДЕЛНИЦЕ И ОГУЛИН 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

До С о ј у з н и о т " с о б о р 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими избор-
ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори што се одржани во Изборната околија Дел-
ницо и Огулин, та во смисла на чл. 178 и 132 од За-
конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници го подне-
сува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија 
Делнице и Огулин, определени со одлуката на Со-
јузниот собор од 5 декември 1956 година, одржани 
се на 3 февруари 1957 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Хрватска и Околиската из-
борна комисија за Изборната! околија Д ел кице и 
О гулин со седиште во Делнице. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Грже-
ткќ Шиме Јосип од Загреб, чија кандидатура беше 
потврдена од страна на Околиската изборна коми-
сија и објавена од страна на Сојузната изборна ко-
мисија под бр. 4 од 14 јануари: 1957 година во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/57. 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Делнице и Огулин го утврди резултатот од 
изборите на начинот пропишан во чл. 126, 127 став 
1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите од изборите се следните: 
Вкупно Процент 
-гласови 

Запишано избирачи - — - 49.972 
Гласале - - - - - - 45.123 90,3 
За кандидатот Гржетиќ Шиме 

Јосип - '" - - - - - - 44.623 98,9 
Неважни гласачки ливчиња — 500 1,1 
Врз основа на тоа Околиската изборна коми^ 

сија за Изборната околија Делницо и Огулинг го 
прогласи за народен пратеник Гржетиќ Шиме Јо-
сип од За-греб. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат на овие избори. -

Бр. 12 
14 февруари 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

1 113. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ 

ВО ИЗЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КРАГУЕВАЦ 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
До С о б о р о т н а п р о и в о д и т е л и те 

Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими избор-

ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори што се одржани во Изборната ќелија Кра-
гуенац, та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-

викот на сојузните народни пратеници, го подне-
. сува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Соборот на производителите во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Крагуевац, определени со Одлуката на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 5 декември 1956 година, се одржани 

на 3 февруари 1957 година. 
2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 

на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Србија и Околиската изборна 
комисија надлежна за спроведување на изборите 
за народен пратеник на Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина во Изборната околија 
крагуевачка и во градот Крагуевац со седиште во 
Крзгуевац. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Милен-
ковиќ Илија Боривоје, работник на „Црвена заста-
ва" од Крагуевац, чија кандидатура беше потвр-
дена од страна на Околиската изборна комисија и 
објавена од страна на Сојузната изборна комисија 
под бр. 3 од 14 јануари 1957 година во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/57. 

4) Околиската изборна комисија го утврди: ре-
зултатот од изборите на начинот пропишан во чл. 
178, 167 и 146 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите од изборите се следните: 
Вкупно Процент 
гласови 

Членови на изборното тело 40 14.600 
Гласале членови на изборното 

тело 35 - - - - - - - - 12.775 87,5 
За кандидатот Миленковиќ 

Илија Боривоје - - - - - 12.775 100 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околиската изборна комис-ија 

го прогласи за народен пр гтеник Миленковиќ Илија 
Боривоје од Крагуевац. 

Во прилог се доставуваат сите акти: што се од-
несуваат на овие избори, 

Бр. и 
14. февруари 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
да Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с 0г 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за регу-
лирање извозот на определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/56) се поткраднала /долу на-
ведената! грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точката 1 од Наредбата за регулирање изво-
зот на определени производи, во гранката 114 (Црна 
^металургија) по зборовите: „бело и" се става зборот: 
„сиво", така што тој дел од реченицата да гласи: 
„бело и сиво сурово железо". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 28 ја-
нуари 1957 година, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

УРУГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Славољуб Петровиќ од должноста на извонре-

ден пратеник и ополномоштен министер на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Уругвај. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
Ш 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
8 февруари 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по пре-
длог од Државниот секретар за надворешни рабо-
ти, донесува 1 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК 
И ОДОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

ПАКИСТАН 
I 

Се отповикува 
Обрад Цицмил од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Пакистан. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 4 

13 февруари 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за Новин-

ската установа „Службен лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2'57) и членот 26 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУ-
ЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА" 

1. Управниот одбор на „Службен лист на 
ФНРЈ" се состои од седум членови, од кои четири 
члена именува Сојузниот извршен совет, два члена 
избира работниот колектив на „Служб-ен лист на 
ФНРЈ", додека директорот на „Службен лист на 
ФНРЈ" според својата положба е член на управ-
ниот одбор. 

2. За членови на управниот одбор на „Службен: 
лист на ФНРЈ" Сојузниот извршен совет ги име-
нува, и тоа: 

Петар Ивиќевиќ, шеф на кабенетот на потпрет-
седателот на Сојузниот извршен совет, 

Урош Видовиќ, помошник на државниот секре-
тар за работи на финансиите, 

Др Федор Базева, државен советник во Се-
кретаријатот за законодавство и организа-
ција на Сојузниот извршен совет, и 

Љубиша Димитриевиќ, правен советник на 
Сојузната народна скупштина. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

Б. бр. 2439 
8 февруари 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ^ 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на точката 4 од Решението за Теле-
графската агенција Нова Југославија - - „Танјуг" 
како установа со самостојно финансирање („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 26'54) и членот 26 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ТЕЛЕГРАФСКАТА АГЕНЦИЈА НОВА 

ЈУГОСЛАВИЈА - „ТАНЈУГ" 

1. Во управниот одбор на Телеграфската аген-
ција Нова Југославија - „Танјуг" се именуваат 
и тоа: 

Лидија Шентјурц, сојузен народен пратеник, 
Дража Марковиќ, народен пратеник на Народ-

ната скупштина на НР Србија, 
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Младен Ивековиќ, државен потсекретар за 
надворешни работи, 

Олга Креачиќ, помошник секретар за инфор-
мации на Сојузниот извршен совет, 

Мита МИЛЕНКОВИЌ, директор на „Политика", 
Иво Сарајчиќ, директор на „Борба", и 
Драган Будимовски, главен уредник на Радио 

Скопје. 
2. Со ова решение се става вон сила досега-

шното решение на Сојузниот извршен совет Б. бр. 
859 од 23 јуни 1954 година („Службен лист нч 
ФНРЈ", бр. 29/54). 

Б- бр. 2442 
8 февруари 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпреседател, 

. Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Брз основа на членот 38 од Законот за сојуз-
ните органи на упра.вата и членот 23 став 5 и чле-
нот 26 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РА-
БОТИ И УРБАНИЗАМ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста претседател на 
Советот за комунални; работи и урбанизам на Соју-
зниот извршен совет Љубо Илиќ, поради одење 
на нова должност во Државниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Б. бр. 2440 
8 февруари 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Сек,ретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА БО-

СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
"Службени лист" Народи е Републико Боше и 

X бреговине" во бројот 31 од 22. декември 1956 го-
дина. објавува: 

Одлука за ,измена на Општествениот план на НР 
БиХ за 1956 година; 

Указ за прогласување иа Законот за измени и 
дополненија на Законот за Буџетот на НР БиХ за 
1956 година; 

Одлука за преземање на Кижата шумаѕрска, шко-
ла во Бања Лука во Буџетот на НР БиХ; 

Среда, 20 февруари 1957 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
именување претседатели и членови на одборите и 
комисиите на Извршниот совет на НР БиХ; 

. Решение за престанокот со работата на реон-
ските станици за заштита на растенијата; 

Решение за престанокот со работата на сточар-
ските селекипони центри; 

Решение за оснивање Дом на Нижата шумар-
ска школа во Илиџа кај Сараево; 

Одлука за издвојување дгл од остварената до-
бивка на издавачките претпријатија во 1956 година 
во Републичкиот фонд за унапредување на изда-
вачката дејност; 

Упатство за начинот на објавување на годи-
шниот извештај и на програмата на публикациите 
на издавачките претпријатија и издавачките уста-
нови ; 

Измени ЕО пречистениот список на постојаните 
судски толкувачи. 

С О Д Р Ж И Н А : 

105./ Одлука за дополнување на Одлуката за 
' обезбедување на средствата за исплата на 

платите на работниците и службениците, 
на стопанските организации во височина 
од 60% од платите пресметани според та-
рифниот правилник — — — — — — 

106. Упатство зо привремена наплата на акон-
тации од приходите на буџетите и фондо-
вите од стопанските организации за 1Ѕ57 
година — — — - — — — — — 

107. Решение за измена на Решен,ието за опре-
делување должностите на кои проведено-
то време ќе се сметп во работен стаж па-
толемен за половина — — — — — —- Г.-З 

108. Правилник за доно лиени: а на Правилни-
кот за стручната спрема на службениците 
во ресорот на внатрешните рг^оги — — 173-

109. Правилник за ^патување на воените ин-
валиди од војните па лекување во при-
родни лекувалишта — - - - — - - 179 

НО. Одлука за условите за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот 
инЕестициокеин фонд за реконструкција 
и довршување на објекти во областа на 
индустријата и рударство го — — — — 181 

111. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди за челични лимови 185. 

112. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина одржани во Избор-

ната околија Делницо и Огулин — — 186 

113. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина одржани 
во Изборната околија Крагуевац — — 186 

Исправка на Наредбата за регулирање изво-
зот на определени производи — — — 187 
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