
Петок, 15 август 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 40 ГОД. XXXI 

626. 

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за оп-ч 

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), сојузниот секретар за па-
зарот и цените издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНОВНИЦИТЕ ЗАРАДИ ЕВИДЕН-

ЦИЈА 

1. Во Наредбата за доставување на ценовниците 
заради евиденција („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/72) по точка 5 се додава нова точка' 5а, која гла-
си: 

„5а. За новите производи, за кои е пропишана 
мерката на непосредна општествена контрола на 
цените или чии цени се формираат според услови-
те на пазарот, организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со производство се должни да 
прибават мислење од Стопанската комора на Југо-
славија." 

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

Бр. 05-6142/1 
11 август 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за пазарот и цените, 
д-р Душан Анакиоски, с. р, 

627. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 135 од 14 јуни 1975 година, што из-
легува на германски јазик во Фраикфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/330 
31 јули 1975 година 

Белград 

628. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 137 од 18 јуни 1975 година, што из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр, 650-1-22/382 
31 јули 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р, 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

629. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ "DIE WELT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Die Welt", број 146 од 27 
јуни 1975 година, што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр 650-1-22/379 
1 август 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 
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630. 

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), претседателот на СОЈУЗНИОТ комитет за 
земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕТО И ЗА ПОС-
ТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕ-
НИ СОРТИ НА СЕМЕ И НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА И ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ВОВЕДУВАЊЕТО ВО ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА СТРАНСКИ СОРТИ НА СЕМЕ И НА 
САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-

НИЈА 

Член 1 
Признавањето на новосоздадени сорти на семе 

и на саден материјал на земјоделски растенија (во 
натамошниот текст: новосоздадената сорта) и одо-
брувањето на воведувањето во производството на 
странска сорта на семе и на саден материјал на 
земјоделски растенија (во натамошниот текст: 
странската сорта), се врши врз основа на: 

1) биолошката, производствената, хемиско-тех-
нолошката и физичко-механичката особина на 
новосоздадената сорта, односно на странската сорта; 

2) најдобрите резултати во поглед стабилноста, 
височината на приносот и квалитетот на новосоз-
дадената сорта, односно на странската сорта што 
ќе се постигнат' на одделни подрачја и локалитети. 

Член 2 
Постапката за признавање на новосоздадената 

сорта се поведува врз основа на барање на созда-
вателот на новосоздадената сорта, а постапката за 
одобрување на воведувањето во производството на 
странска сорта — само врз основа на барање од 
организација на здружениот труд. 

Барањето му се поднесува на Сојузниот комитет 
за земјоделство (во натамошниот текст: Комитетот). 

Член 3 
Барањето за признавање на новосоздадената 

сорта мора да ги содржи следните податоци: 
1) назив, односно име и презиме на создавателот 

на новосоздадената сорта и име и презиме на се-
лекционарите според редот на учеството во работата 
на селекцијата; 

% 2) вид и сорта на семето, односно на садниот 
материјал; 

3) цел на селекционирањето; 
4) година кога започнало селекционирањето; 
5) име и потекло на оригиналниот материјал 

(кај крстосување да се наведат родителите и нив-
ните особини и др.); 

6) опис на процесот на селекционирањето; 
7) количина на расположивиот почетен мате-

ријал; 
8) општ изглед на растението (на стеблото, 

листот, цутот, плодот, семето и другите репродук-
циони органи) — морфолошки опис; 

9) биолошки особини; 
10) реагирање на растениски болести и штет-

ници; 
11) квалитет и височина на приносот; 
12) специфичност. 
Покрај податоците од став 1 на овој член под-

носителот на барањето е должен да ја стави на 
увид и документацијата за работата на селекциони-
рањето на сортата. 

Родителите на хибридот се сметаат како служ-
бена тајна. 

Член 4 
Барањето за одобрување на воведувањето во 

производството на странска сорта мора да ги содржи 
податоците од член 3 точ. 2 и 8 до 12 од овој пра-
вилник. 

Член 5 
Барањето од член 3 односно член 4 од овој 

правилник го разгледува стручната комисија, што ја 
формира Комитетот ед редот на стручњаците од 
областа на земјоделството. 

Член 6 
По приемот на барањето од член 3, односно 

член 4 од ОВОЈ правилник стручната комисиЈа, врз 
основа на поднесената документација, по потреба, 
ги проверува' по барање за признавање на НОРОСОЗ« 
дадена сорта — потеклото на сортата, начинот на 
нејзиното создавање, особините на пријавената 
сорта, нејзините биолошки својства и др., а по 
барање за одобрување на воведувањето во произ-
водството на странска сорта — особините на при-
јавената странска сорта, нејзините биолошки свој-
ства и др. 

За својата работа стручната комисија води за-
писник во кој особено ги утврдува резултатите на 
проверувањето. 

Член 7 
Врз основа на податоците од поднесеното ба-

рање (чл. 3 и 4) и извршеното проверување од член 
6 на овој правилник стручната комисија ја вклу-
чува сортата во огледно -поле (огледна мрежа) 
заради утврдување на нејзините особини од член 1 
на овој правилник, односно и ја доставува на ла-
бораторијата заради посебни биолошки, технолошки 
и други испитувања. 

Ако стручната комисија најде дека нема основ 
за вклучување на сортата во огледна мрежа, ќе 
му предложи на Комитетот барањето од член 3, 
односно член 4 од овој правилник да го одбие. 

Член 8 
Во огледната мрежа и во лабораторијата испи-

тувањата на сортата се вршат под шифрирана 
ознака. 

Шифрата се смета како службена тајна. 

Член 9 
Во огледна мрежа испитувањата на сортата се 

вршат во сортни микроогледи. 
Микроогледите се изведуваат според методата 

на случајно распоредување (блок метода), во повеќе 
повторувања. 

Бројот на огледите и начинот на испитувања га 
во огледната мрежа се врши според методите за 
изведување сортни огледи посебно за секоја култу-
ра, што ќе ги утврди претседателот на Комитетот, 
на предлог од стручната комисија. 

Испитувањето и проверувањето на сортите на 
семето во микроогледиге трае три години, а на 
садниот материјал — три години почнувајќи од 
годината во која поспал да донесува род. 

Член 10 
При испитувањето на сортата во огледната мре-

жа добиените резултати се споредуваат со стан-
дардната сорта што заедно со неа се одгледува во 
огледната мрежа. 

Како стандардна сорта се подразбира призна-
ената сорта што според своите биолошки оссбиии 
во определено подрачје има најголема вредност. 

Член И 
На стручната комисија во работата и помага 

стручната служба, што ќе ја определи Комитетот. 
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Стручната служба ги врши сите стручни, тех-
нички и други работи околу изведувањето на огле-
дот, им дава помош на изведувачите на огледот, ги 
обработува конечните резултати на огледот според 
утврдените методи и ги подготвува резултатите за 
оцена на сортите од страна на стручната комисија. 

Член 12 
Новосоздадената сорта се признава, а воведу-

вањето во производството на странска сорта се одо-
брува врз основа на резултатите на испитувањето 
во огледната мрежа и на испитувањето во лабора-
торијата. 

За да се признае новосоздадената сорта, а во-
ведувањето во производството на странска сорта да 
се одобри, е потребно на определен локалитет во 
некои свои битни особини да ја надминува стан-
дардната сорта. 

Новосоздадената сорта може да се признае са-
мо ако е резултат на селекција. 

Член 13 
По приемот на обработените конечни резултати 

од стручната служба, стручната комисија оценува 
дали се исполнети условите од член 12 на овој пра-
вилник за признавање на новосоздадената сортз. 
односно за одобрување на воведувањето во произ-
водството на странска сорта. 

Ако стручната комисија најде дека се исполне-
ти условите од член 12 на овој правилник,. ќе му 
предложи на Комитетот да ја признае новосозда-
дената сорта, односно да го одобри воведувањето 
во производството на странската сорта. 

По приемот на предлогот од стр.учната комиси-
ја. Комитетот донесува решение со кое ја призна-
ва новосоздадената сорта, односно го одобрува во-
ведувањето во производството на странската сорта 

Член 14 
Признаената новосоздадена сорта Комитетот ја 

запишува во регистарот на новосоздадените сорти, 
а одобрената странска сорта — во евиденцијата на 
странските сорти чие воведување во производство-
то е одобрено. 

Член 15 
На признаената новосоздадена сорта, односно 

на странската сорта чие воведување во производ-
ството е одобрено и се одзема својството на НОРО-
создадена сорта, односно-одобрението за воведува-
ње во производството на странската сорта — ако 
престане да ги исполнува условите поради кои тоа 
својство и е признаено. 

Својството од став 1 на овој член се одзема со 
решение од Комитетот, на предлог од подносителот 
на барањето или образложен предлог на стручната 
комисија. 

Член 16 
Списокот на сортите што се запишани, односно 

бришани од регистарот на новосоздадените сорти 
и списокот на странските сорти што се запишани, 
односно бришани од евиденцијата на странските 
сорти чие воведување во производството е одобре-
но, Комитетот ги објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Член 17 
Покрај испитувањата во огледната мрежа и во 

лабораторијата новосоздадените сорти и странските 
сорти, на предлог од подносителот на барањето од 
член 3, односно член 4 од овој правилник, можат 
да се испитуваат и во производствени огледи. 

Испитувањата во производствени огледи можат 
да се вршат дури кога сортата е вклучена во ог-
ледната мрежа. 

Бројот и големината на огледите според посеб-
ните методи за изведување на производствени ог-
леди посебно за секоја култура, ги утврдува струч-
ната комисија. 

При оценувањето дали се исполнети условите 
за признавање на новосоздадената сорта, односно 
за одобрување на воведувањето во производството 
на странска сорта, стручната комисија ги зема 
предвид и резултатите добиени во производстве-
ните ,огледи. 

Член 18 
Трошоците на испитувањето на новосоздадената 

сорта, односно на странската сорта во огледната 
мрежа и во лабораторијата ги поднесува -подноси-
телот на барањето, а трошоците на стручната служ-
ба и на стручната комисија — Комитетот. 

Трошоците на испитувањето на сортата во про-
изводствени огледи, трошоците на стручната служ-
ба и трошоците на стручната комисија ги поднесува 
подносителот на барањето. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 8-2830 
1 август 1975 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство. 

Бранко Турудија, с. р. 

631. 

Врз основа на точка 1 став 2 од Решението за 
утврдување на курсевите на странските валути за 
определување на основицата за пресметување на 
царината и на другите давачки, за пресметување на 
даночните олеененија при извозот и за девизните 
квоти што се искажуваат во динари (, Службен л и т 
на СФРЈ", бр. 54/74), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ-
ТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА 
ДЕВИЗНИТЕ КВОТИ ШТО СЕ ИСКАЖУВААТ ВО 

ДИНАРИ 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите давачки, за пресме-
тување на даночните олесненија при извозот и за 
девизните квоти што се искажуваат во динари, се 
утврдува курсот за 

Земја Валута Курсот важи за Курс во 
динари 

Австралија Австралиски 
долар 1 22 

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

О. бр. 45 
1 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија. 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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632. 

Врз основа на чл. 6 и 18 од Законот за основни-
те права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72) и член 32 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72), Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Босна и Херцеговина, Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување во СР Словенија, Републичката заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците — Белград, Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците на Хр-
ватска, Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Црна Гора, Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
работниците.на САП Војводина, Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на САП Косо-
во, Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници и Конференцијата на Сојузот на 
синдикатите на Босна и Херцеговина, Претседателс-
твото на Сојузот на синдикатите на Македонија, Ре-
публичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Сло-
венија, Советот на Сојузот на синдикатите на Срби-
ја, Советот на Сојузот на синдикатите'на Хрватска, 
Конференцијата на Сојузот на синдикатите на СР 
Црна Гора, Советот на Сојузот на синдикатите на 
САП Војводина и Конференцијата на Сојузот на 
синдикатите на САП Косово, што ги застапуваат 
овластените претставници, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 

1 2 3 4 

2 Труење со жи- Работи во про« Позитивна ра-
ва и со нејзи- цесот на произ- ботна анамнеза, 
ни соединеше водството при клиничка слика 
ја и амалгами чие вршење се со појави на 

доаѓа во допир општо оштету-
со штетни мате- вање на брга-
рии низмот пли по 

животот важни 
органи, односно 
органски систе-
ми и позитивни 
лабораториски 
наоди 

3 Труење со ар-
сен и со него-
ви соединенија 

4 Труење со фо-
сфор и со не-
гови соедине-
нија 

5 Труење со ма-
нган и со не-
гови соедине-
нија и смеси 

6 Труење со 
флуор и со 
негови соеди-
ненија 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат болес-

тите што се сметаат како професионални болести во 
смисла на член 18 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување и , член 32 
од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници, како и работите на 
кои се појавуваат тие болести и условите под кои 
тие се сметаат како професионални болести. 

Член 2 
Болестите што во смисла на член 1 од овој опш-

тествен договор се сметаат како професионални бо-
лести, работите на кои се појавуваат тие и условите 
под кои тие болести се сметаат како професионални 
болести се утврдени во Листата на професионалните 
болести, која гласи: 

Л И С Т А Н А П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Т Е Б О -
Л Е С Т И 

Реден 
број 

Професио-
нална 
болест 

Работи на кои 
се појавува 

болест 

Услови за приз-
навање на бо-
лест како про-

фесионална 

1 2 3 4 
1 Труење со оло- Работи во про« Позитивна ра-

во и со негови цесот на произ- ботна анамнеза, 
соединенија и водството при клиничка слика 
смеси чие вршење се со појави на оп-

доаѓа во допир што оштетување 
со штетни ма- на организмот 
терии или по животот 

важни органи, 
односно органс-
ки системи и по-
зитивни лабора-
ториски наоди 

7 Труење со бе-
рилиум - и со 
негови соеди-
ненија и сме-
си 

8 Труење со 
кадмиум и со 
негови соеди-
ненија и смеси 

9 Труење со се-
лен, ванадиум 
и нивни со-
единенија и 
смеси 

10 Труење со 
хлор, бром и 
јод и со нивни 
соединенија 

11 Труење со 
хром и со не-
гови соедине-
нија 

12 Труење со ки- „ Позитивна ра-
кел и со него- ботка анамнеза, 
ви соединенија клиничка слика 

со појави на 
општо оштету-
вање на орга-
низмот или по 
животот важни 
органи, односно 
органски систе-
ми и позитивни 
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ционални преч-
ки кај кои, по-

д а д и натамошна 
работа во исти 
услови, постои 
уште поголемо 
загрозување на 
здравјето и ра-
ботната способ-
ност 

29 Силикотубер-
кулоза 

31 Алуминоза Работи при чие 
вршење се раз-
вива прав на 
алуминиум и на 
негови соедине-
нија 

' 99 

32 Талкоза , Работи при чие tP ; 
вршење се раз-
вива прав од 
талк 

33 Пневмоко« 
ниоза 

Работи на отко-
пување рудиш-
та, превоз на 
руда и други ра-
боти под земја 
во рудници на 
камен јаглен 

Несомнен рент-
генографски на-
од и изразенР1 
функционални 
промени на бе-
лите дробови 
што упатуваат 
на пневмоко« 
ниоза, при про-
верени податоци 
за постоење на 
експозиција 

34 Пневмоко- Механичка об- Позитивна ра-
ниоза предиз- работка на тврд боша анамнеза, 
викана со тврд метал во проце- јасно изразен 
метал ^ сот на производ« рентгенски наод 

ството на тој и растроени 
метал функции на бе-

лите дробови 

35 Бисиноза 

Работи при чие Јасно докажани 
вршење се раз- силикози со ак-
вива прав што тивна туберку-

I содржи слобо- лоза 
ден Si О 

30 Азбестоза Работи при чие Позитивна ра-
вршење се раз- ботна анамнеза, 
вива прав на јасно изразен 
азбест рентгенски наод 

и објективно до-
кажани КЛИ— 
ничко-функ-
ционални преч-
ки; или пози-
тивна работна 
анамнеза, јасно 
изразеа рент-
генски наод без 
особени пречки 
ка ј кои, поради 
натамошна ра-
бота во исти 
услови, постои 
уште поголема 
загрозеност на 

' здравјето и ра-
ботната способ-
ност 

Работи во по-
четната фаза на 
процесот на про-
изводството на 
памук, конап и 
лен (отворање 
на бали, чисте-
ње и чешлање, 
кршење, веење, 
тресење, карди-
рање) 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
со експозиција 
дд најмалку 10 
години; карак-
теристични сим-
птоми на болес-
та; акутна ре-
дукција на фор-
сиран експира-
ционен волумен 
во секунда, по-
голема од 200 ml 
во текот на екс-
позиција на 
прав; намалу-
вање на форси-
раниот експира-
ционен волумен 
во секунда, под 
70% од нормал-
ната вредност 
(за соодветните 
години на жи-
вотот и височи-
ната) надвор од 
експозицијата 
на прав или по 
примена на 
бронходилато-
ри 

36 Бронхијална 
астма 

Работи при чие Со тестови и со 
вршење се раз- клинички прег-
вива прав со лед на Јзаболе-
алергенски осо« ните докажана 
бини , астма настаната 

поради дејству-
вање на физич-
ки, биолошки 
или хемиски 
фактори што се 
карактерис-
тични за техно-
лошкиот процес 

37 Заболувања на 
длабоките 
бронхии и на 
белите дробо-
ви предизви-
кани со прав 
од Тома сова 
згург 

Работи при ме- Позитивна ра-
леи,е, мешање и ботна анамнеза, 
употреба на То-
масова згура 

и клиничка сли-
ка на заболува-
њето во вид на 
тешка крупозна 
плеуропнев-
монија или 
бронхопнев-
монија 

38 Заболувања 
предизвикани 
со јонизирач-
ки зрачења 

Работи на отво- Позитивна ра-
рени и затворе- ботна анамнеза, 
ни извори на дозиметриски' и 
јонизирачки радиотоксико-
зрачења, во руд- лошки подато-
ници на уран и ци, клиничка 
во други рудни« слика, промени 
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ци со зголемена во хематопоеза-
радиоактив- та и хромозоми-
ност те на лимфоци-

тите, очната ле-
ќа и респира-
торниот систем, 
промени на ко-
жата од поси-
лен степен и 
промени на 
други органи 

39 Заболувања 
предизвикани 
со нејонизи-
рачки зраче-
ња (ласерски. 
микробрано-
ви, инфрацр-
вени и ултра-
виолетови 
зрачења) 

Работи што се 
вршат во зона 
на ласерски 
зрачења, на ра-
да оски и други 
микробранови 
зрачења, ин-
фрацрвени и 
ултравиолето-
ви зрачења 

40 Малигни нео- ,Работи што се 
плазми вршат во зона 
1) на кожата на јонизирачки 

(вклучу- зрачења и на 
ватќи и по-- зрачења на ра-
четни епи- диоактивни ма-о 
телиоми) терии; повеќего-

дишни работи 
односно работи 
во производс-
твото на произ-

^ води на Дести-
лација на камен 
јаглен, нафта, 
катран, смола, 
битумен, мине-
рални масла и 
слични материи; 
повеќегодишни 
работи, односно 
работи со кро-
мови соли и 
други канцеро-
гени материи 

2) на сточниот Работи при чие 
меур вршење во те-

кот на повеќе 
години се доаѓа 
во допир со 
ароматични 
амини (анилин. 
бензидин и бе-
танафтиламин) 

3) на системот Работи при чие 
за дишење вршење работ-
и синусите никот се излага 

на повеќегоди-
шно дејствува-
ње на материи 
односно зраче-
ња што предиз-
викуваат рак на 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
клинички наод 
потврден со па-
тохистолошки 
наод. а за ра-
боти во зони на 
јонизирачки 
зрачења — до-
зиметриски и 
радиотоксико-
лошки наоди 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
клинички наод 
потврден со па-
тохистолошки 
наод, а за рабо-
ти во зона на 
јонизирачки 
зрачења — до-
зиметриски и 
радиотоксико-
лошки наоди 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
клиничка сли-
ка со појави на 
општо оштету-
вање на орга-
низмот или ош-
тетување на по 
животот важни 

синусите и на органи, односно 
системот за ди- органски систе-
шење (јонизи- ми 
рачко зрачење 
и радиоактивни 
материи, хром, 
никел, и други 
канцерогени 
агенси) 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
дозиметриски 
податоци, кли-
ничка слика со 
промени во хе-
матопоезата и 
хромозомите на 
лимфоцитите и 
со промени 
на кожата, очи-
те. гонадите и 
другите органи 

41 Заболувања 
предизвика-
ни со зголемен и летачки пер 
или намален 
атмосферски 
притисок 

сонал 

Работи на ке- Позитивна ра-
сошди, нуркачи ботна анамнеза, 

клиничка сли-
ка со појави на 
општо оштету-
вање на орга-
низмот или ош-
тетување на по 
животот важни 
органи односно 
органски си-

стеми 

42 Катаракта Работи што се 
вршат во зона 
на јонизирачки 
зрачења, радар-
ски и други ми-
кробранови зра-
чења и во зона 
на изложеност 
на инфрацрве-
ни зраци, во те-
кот на повеќе 
години 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
дозиметриски 
податоци и оф-
талмолошки 
наод 

43 Глувост или 
наглувост од 
поголем степен 

Подолга работа Позитивна ра-
во услови на ботна анамнеза, 
штетно дез ство 
на бука чие ни-
во ги премину-
ва границите 
пропишани со 
закон 

резултати на 
мерењето на 
бука^) резулта-
ти на претход-
ниот преглед, 
клинички наод 
и аудиограм, 
што укажуваат 
на потежок 
степен на тра-
уматско оште-
тување на слу-
хот 

44 Заболувања на Работи со апа-
мускулите, рат на компри-
зглобовите, миран воздух и 
крвните садо- со други слични 
ви и нервите апарати што 

предизвику-
ваат потреси од-
носно вибрации 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
клиничка сли-
ка, органско и 
функционално 
оштетување 

. 45 Хронични бур- Сите' работи при Позитивна ра-
зити на згло- чие вршење по- ботна анамнеза, 
бовите поради ради постојан и клиничка 
постојан при« притисок се ја- слика за вос-
тисок или пот- вува хроничен паление на ла-
рес бурзитис котната, раме-

ната и препа-
' теларната бур-ч ' 

за што предиз-
викуваат огра-

» Ако организациите на здружениот труд не распола-
гаат со наоди на мерење, се смета дека работникот бил 
изложен на дејството на бука. 
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46 Парализа на 
нервите пора-
ди пренапрег-
нување и дол-
готрајни при-
силни ^ ф и -
зиолошки по-
ложби на те-
лото 

47 Оштетувања 
на мениекусот 
на коленото и 
на интервер-
тебралниот 
дискус поради 
непрекинато 
оптоварување 
во ^физио-
лошка полож-
ба 

ничување или 
потполна загу-
ба на функци-
јата на со-
одветниот зглоб 

Работи што, по-
ради присилна 
^физиолошка 
положба на те-
лото или прити-
сок на надво-
решни предме-
ти, предизвику-
ваат оштетува-
ње на моторна-
та функција на 
нервот 

Работи што се 
врзани за дол-
готрајно клече-
ње или постоја-
на ротација на 
натколеницата 
спрема потколе-
ница та или об-
ратно; работи 
при чие вршење 
постои непреки-
нато оптовару-
вање на 'рбет-
ниот столб во 
^физиолошка 
положба (мик-
ротрауми), или 
повремено пого-
лемо оптовару-
вање на 'рбетни-
от столб во не-
физиолошка по-
ложба; или тра-
јно поголем 
притисок на 
'рбетниот столб, 
односно работи 
што бараат пос-
тојан хиперто-
нус на паравер« 
тебралната мус-
кула тура 

48 Заболувања на 
кожата од по-
тежок степен 
и рецидиви 
што бараат 
промена на за-
нимањето или 
работното мес-
то 

Работи при чие 
вршење се доа-
ѓа̂  до подолг до-
пир со алерго-
гена материја 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
резултати на 
уредни клинич-
ки и рентгенов 
лошки наоди 
пред стапување 
на работното 
место на кое се 
вршат такви 
работи; кли-
нички и рент-
генски провере-
ни дифузни 
промени на 
'рбетниот столб 
и промени на 
менискусот 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
позитивни кож-
ни тестови и 
други јасни до-
кази што го 
потврдуваат до-
пирот со алер-
гогена материја, 
како ,и клинич-
ка слика на 
тешко заболу-
вање или на 
рецидиви-
рачко заболу-
вање на кожата 
што бараат 
промена на за-
нимањето или 
работното 
место 

49 Тропски бо-
лести 

50 Заболувања од 
анкилостом 
дуоденала и 
ангуилул ин-
тестиналис 

61 Заразни болес-
ти 

Работи што ги 
вршат лекарите 
и другиот меди-
цински персо-
нал, ветеринар-
скиот персонал 
и другиот помо-
шен персонал 
вработен во бол-
ници, лекува-
лишта, амбу-
ланти и други 
здравствени ор-
ганизации на 
здружениот 
труд во врска 
со негата на лу-
ѓе или животни 
заболени од за-

.разни болести 
или во врска со 
работа на сек-
цирање на тру-
пови или со за-
разни материја-
ли; работи што 
ги врши персо-
налот на науч-
^медицински 
лаборатории 
при работа со 
зара.зни матери-
јали или жи-
вотни, и персо-
налот при рабо-
та на сузбивање 
и научно истра-
жување на 'за-
разни болести 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
што докажува 
просторна и 
временска по-
врзаност со вр-
шење на опре-
делена работа 
односно деј-
ност; клиничка 
слика со орган-
ско ф.ункцио-
нално оштету-
вање на органи 
и органски си-
стеми важни по 
животот и про-
фесијата 

52 Заразни болес-
ти што се пре-
несуваат од 
животни на 
човекот (ант-
ракс, малеус, 
бруцелоза, ин-

Работи што ба-
раат допир со 
заразени живо-
тни; ракување 
со отпадоци од 
заразени жи-
вотни, натовар,, 

Позитивна ра-
ботна анамнеза 
што ја докажу-
ва просторната 
и временската 
поврзаност со 
вршењето на 

Работи на пер-
соналот на дол-
гата пловидба и 
на персоналот 
на служба во 
тропски области 

Позитивна ра-
ботна анамнсза, 
што ја докажу-
ва просторната 
и временската 
поврзаност со 
вршењето на 
работата, од-
носно дејноста, 
клиничка сли-
ка за појавата 
на општо оште-
тување па орга-
низмот или на 
по животот 
важни органи и 
органски систе-
ми и позитивни 
лабораториски 
наоди 

Работи во руд-
ници, на изград-
ба на тунели и 
слични работи 
на длабинско 
копање 

Позитивна рабо-
тна анамнеза, 
клиничка слика 
(тешка анемија) 
и позитивни ла-
бораториски 
наоди 

Позитивна ра-
ботна анамнеза, 
клиничка слика 
и невролошки 
наод 



Петок, 15 август 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 1161 

фективна жо- истовар или 
лтица и други транспорт на 
заразни болес- стоки што се 
ти) загадени, од за-

разени живо-
тински отпадо-
ци, како и ра-
боти со заразе-
ни материјали 

определена ра-
бота односно 
дејност; кли-
ничка слика со 
органско фун-
кционално ош-
тетување на ор-
гани и орган-
ски системи 
важни по жи-
вотот ^ п р о ф е -
сијата 

Член 3 
По истекот на рокот од 5 години од денот на 

влегувањето во сила на овој општествен договор 
учесниците на овој општествен договор ќе разгле-
даат дали треба да се измени, односно дополни Лис-
тата на професионалните болести од член 2 на овој 
општествен договор. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој опш-

тествен договор престанува да се применува Листата 
на професионалните болести во смисла на членот 
46 од Законот за инвалидското осигурување, што е 
отпечатена кон тој закон како негов составен дел 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/58). 

л 
Член 5 

Овој општествен договор влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

24 декември 1974 година 
Белград 

За'Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Босна и Херцеговина, 

директор на Заедницата, 
1 Никола Ковачевиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Босна и Херцеговина, 

член на Претседателството на Советот, 
Бојан Селиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, 

Ангел Теов, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

1 Панче Миркуловски, с. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување во СР Словенија, 

Јоже Глобачник, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Словенија, 

Долфка Боштјанчич, с. р. 

За Републичката заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците — 

Белград, 
член на Собранието на Заедницата, 

Радован Пеовиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Србија, 

потпретседател на Советот, 
Радисав Манчиќ, с. р, 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Хрватска, 

Иван Котиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Хрватска, 

секретар на Советот, 
Милан Пушкариќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на Црна Гора, 

Душан Шаровиќ, с. р. 

За Конференцијата на Сојузот на синдика-
тите на Црна Гора, 

член на Конференцијата, 
Гврѓие Паповиќ, с. р, 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците 

на САП Војводина, 
Миле Шупут, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Војводина, 

Васа Милоевиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на САП Косово, 
претседател на Собранието на Заедницата, 

Мусли Драгај, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Косово, 

Сефедин Бинѓија, с. р. 

За Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници, 

началник на Заводот за социјално осигуру-
вање на воените осигуреници, 

генерал-мајор Бајо Ѓурановиќ, с. р. 

633. 

Врз основа на чл. 6 и 24 од Законот за основни-
те права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72) и член 24 
од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72), Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Босна и Херцеговина, 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македон,ија, Заедницата на пензиското и 
инвалидското'осигурување во СР Словенија, Репуб-
личката заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците — Белград, Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците на Хрватска, Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на работниците на Цр-
на Гора, Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците на САП Војводина, 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на работниците на САП Косово, Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници и 
Конференцијата на Сој,узот на синдикатите на Бос-
на и Херцеговина, Претседателството на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, Републичкиот совет 
на Сојузот на синдикатите на Словенија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Србија, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Хрватска, Конференци-
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јата на Сојузот на синдикатите на СР Црна Гора, 
Советот на Сојузот на синдикатите на САП Војводи-
на и Конференцијата на Сојузот на синдикатите на 
САП Косово, што ги застапуваат овластените прет-
ставници, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЛИСТАТА НА ТЕЛЕСНИТЕ ОШТЕТУВАЊА 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдуваат те-

лесните оштетувања што се основ за здобивање со 
правото на паричен надомест за телесно оштетува-
ње во смисла на член 24 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување и 
член 24 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Телесните оштетувања што се основ за здоби-
вање со правото на паричен надомест во смисла на 
член 1 од овој општествен договор со процентите на 
тие оштетувања се утврдени во Листата на телесни-
те оштетувања која гласи: 

Л И С Т А Н А Т Е Л Е С Н И Т Е О Ш Т Е Т У В А Њ А 

I. ГЛАВА, УСНА ШУПЛИНА И ВРАТ 

А. Череп и лице 

1. С-калпирање (загуба на поголем 
дел или потполн недостаток на 
косматиот дел на поглавината) — 30 до 40 % 

2. Дефект на черепот по траума над 
3 cm во потесен промер без еви-
дентни жаришни симптоми — — 30 % 

3. Нагрденост на лицето, според 
степенот — — — — — — — 30 до 50 % 
Се изземаат полесни намалувања 
на естетскиот изглед на лицето 

4. Потполна загуба на една ушна 
школка — — — — — — — 30 % 

б. Загуба на поголем дел или пот-
полна загуба на обете ушни шко-
лки - - - - - - - - 30 до 40 Vo 

6. Загуба на носот: 
а) загуба на меки делови со 'рска-

вица - - - - - - - 30 % 
б) загуба на меки делови, со де-

формитет или недостаток на 
коскени делови — - — — 40 % 

Б. Усна шуплина и врат 

7. Невозможност да се отвори устата 
(растоја,ние помеѓу горните и дол-
ните заби до 1,5 cm, поради што 
е потребна употреба на течна 
храна) - - - - - - - 40 % 

8. Растројувања на вилица, на јази-
кот или непцата (дефекти, загу-
би или функционални пречки): 
а) со растроен говор — — — — 30 до 40 % 
б) со загуба на говорот — - — 70 % 
в) со отежната исхрана — — — 40 до 50 % 
г) со отежната исхрана и со рас-
троен говор - - - - - - - 50 до 60 % 
д) со отежната исхрана и со за-

губа на говорот - 80 % 
9. Трајно носење на канила по тра-

хеотомија - - - - - - 60% 
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10. Ларингектомија: 
а) делумна — — — — — — 60 Vo 
б) тотална — — — — — — 80 % 

11. КРАНИЈАЛНИ НЕРВИ, СЕТИЛО ЗА ВИД И . 
СЕТИЛО ЗА СЛУХ 

А. Кранијални нерви 

1. Фатеност — птоза на едниот оч-
ен капак (ако зеницата е потпо-
лно покриена, а по хируршки пат 
состојбата не може да се поправи) 30 Vo 

2. Фатеност — птоза на обата очни 
капаци: 
а) ако поголем дел од зеницата е 

покриен — — — — — — 30 % 
б) ако зениците се потполно пок-

риени — — — — — — 50 7о 
3. Фатеност "ia булбомоторот (подра-

чје на инервација на окуломото-
риусот, трохлеарисот и абдуценсот 
- со диплопии што се објективно 
докажани): 
а) еднострана «— — — — — 30 % 
б) обострана — — — — — 40 Vo 

4. Потполна фатеност на едниот 
фацијалис, без можност за затво-
рање на окото — — — — — 30 % 

5. Обострана фатеност на фација-
лисот: 
а) делумна — — — — — — 30 % 
б) потполна — — — — — — 50 0/о 

6. Трајна невралгија на тригемину-
сот (ако клинички е докажана и 
ако се исцрпени сите терапеутски 
средства вклучувајќи и блокади 
и евентуално хируршки интер-
венции) : 
а) еднострана - - - - - - 30 % 
б) обострана — — — — — 50 Vo 

7. Изолирана фатеност на тригеми-
нусот: 
а) делумна (при кератитис невро-

паралитика) — — — — — 30 % 
б) потполна — — — — — — 40 % 

8. Потполна фатеност на акцесори-
јусот - - - - - - - - 30 % 

Комбинираните фатеност и 
леаните V, VII, IX, X и XII на 
кранијалниот нерв опфатени со 
заедничкиот назив „булбарна па-
рализа" се оценуваат како лезии 
на мозочниот столб и псевдо бул-
барна парализа според точка 9 од 
Глава III на оваа листа. 

Б. Сетило за вид 

9. Загуба на двете очи, потполна за-
губа на видот на двете очи или 
мошне големо намалување на ви-
дот (острина на видот на подобро-

то око помала од 0,05) — — — " 100 % 
10. Големо намалување на видот на 

двете очи, ако острината на видот 
на подоброто око е 0,4 или пома-
ла, според вкупното намалување 
на видот - - - . - - - 30 до 90 Vo 

. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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11. Загуба на едно око или потпол-
на загуба на видот на едно око 
при намалување на острината на 
видот на другото око (ако остри-
ната на видот на другото око е 
0,5 или помала) — — — — — 

Процентот на телесното ош-
тетување од тон. 10 и 11 од оваа 
глава се определува според табе-
лата од точка 14 на оваа глава. 

12. Загуба на едно око или на видот -
на едно око, ако острината на ви-
дот на другото око е поголема 
од 0,5 

Како практична загуба на ви-
дот на едно око, се подразбира и 
острината на видот под 0,05. 

13. Изолирани хемианопсии од траен 
карактер (освен квадрантни, би-
назалии и горни хоризонтални 
хемианопсии): — - — - — 
а) битемпорални хемианопсии -
б) хомонимии хемианопсии — — 
в) долни хоризонтални хемиа.ноп-

сии — — — — — — — 
14. Концентрично стеснување на ви-

дното поле на двете очи од орган-
ски карактер: 
а) под 30о 

б) под 20о 

Е) под 10о 

50 до 90 % 

30 % 

30 % 
50 % 

60 % 

50 % 
60 % 
90 0/о 

Како острина на видот, во смисла на оваа гла-
ва, се подразбира острината на видот што се добива 
по пат на корекција со. стакла, 

Определување на височината на телесното ош-
тетување при намалување на видот во смисла на 
точ. 10 и 11 од оваа глава се врши според следната 
табела: 

П О С Л А Б О О К О 

Ако острината на видот е изразена со две де-
цимали, втората децимала се занемарува, освен за 
острината на видот од 0,05 или 0,00. Острината на 
видот помала од ОД, а поголема од 0,05, се оценува 
како острина на видот од 0,05. 

В. Сетило за слух и вестибуларни синдроми 

70 % 
15. Потполна загуба на слухот на 

двете уши — — — — — — 
16. Обострано тешко оштетување на 

слухот (над 90% според Fowler) 

17. Обострана тешка наглувост: 
а) вкупна загуба на слухот над 
70, а до 90% според Fowler - - 40 % 
б) вкупна загуба на слухот 60 до 

70% според Fowler - - - 30 % 
18. Изолиран ^компензиран вести -

буларен синдром од траен карак-
тер - - - - - - - - 30 % 

Се изземаат вестибуларните 
синдроми што се здружени со ра-
стројувањата на централниот нер-
вен систем поради повреди или 
заболувања на мозокот и мозоч-
ното стебло, па таквите случаи се 
оценуваат во смисла на точка 9 
од главата III на оваа листа 

III. МОЗОК, МОЗОЧНО СТЕБЛО И 'РБЕТЕН 
МОЗОК 

1. Делумна моторна фатеност на ед-
на рака или нога — — — — 

2. Потполна моторна фатеност на 
една рака или нога — — — — 

3. Делумна моторна фатеност на ед-
на страна на телото — — — -
Не се земаат предвид дискретни 
пирамидни дефицити 

4. Потполна моторна фатеност на 
една страна на телото, парапле-
гии, триплегии и квадриплегии 

5. Моторни, сензорични или комби-
нирани афазии, делумни или пот-
полни, според степенот: 
а) без растројување на читањето и 

пишувањето — — — — — 
б) со растројувања на читањето и 

пишувањето — — — — — 
6. Екстрапирамидни синдроми (со ja-f 

сни клинички знаци): 
а) еднострани според степенот — 
б) обострани според степенот — 

7. Трауматски егшлепсии (клинички 
или електроенцефалографски до-
кажани, зависно од обликот, за-
честеноста на кризите и психич-
ките промени): 
а) без груби психички растроју-

вања, според тежината — — 
б) со потешки психички растоју-
f вања, според тежината — — 

8. Органски трајни растројувања по 
краниоцеребрални повреди (спо-
ред тежината на невролошките и 
психичките испади) — — — — 

9. Последици на заболување или по-
вреда на централниот нервен си-
стем (мозокот, мозочното стебло и 
'рбетниот мозок) што не се на-
ведени во ниедна точка од оваа 
глава, според тежината на невро-
лошките растројувања — — — 

30 до 60 % 

80 % 

40 до 80 % 

100 % 

30 до 70 Vo 

50 до 90 % 

30 до 60 Vo 
50 до 100 7о 

30 до 50 Vo 

60 до 90 Vo 

30 до 100 Vo 

30 до 100 % 

60 % 

Одедбите на точ. 1 до 6 на оваа глава се приме-
нуваат на заболувања и повреди. 

Одредбите на точ, 7 и 8 од оваа глава се при-
менуваат на последици од повреди. 

Одредбите на точ. 8 и 9 од оваа глава се одне-
суваат и на булбарните и псевдобулбарните парали-
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зи, дифузните и другите лезии и растројувања на 
централниот нервен систем, како и на сите други 
растројувања на тој систем што не се наведени во 
одредбите на тон. 1 до 7 од оваа глава. 

Одредбата на точка 9 од оваа глава се однесува 
и на последиците на заболувања или последици на 
повреди на 'рбетниот мозок, што не се опфатени со 
одредбата на точ. 1 до 8 од оваа глава. При опреде-
лувањето на процентот на телесното оштетување за 
тие случаи, се земаат предвид и функцијата на 
сфинктерот. 

Процентот на телесното оштетување, во смисла 
на тон. 8 и 9 од оваа глава, со оглед на големиот ра-
спон, се определува по пат на аналогија според сте-
пенот на оштетувањето на функциите од тон. 1 до 
7 на оваа глава. 

IV. СПИНАЛНИ НЕРВИ И НЕВРО-МУСКУЛАРНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

А. Спинални нерви 

1. Оштетувања на плексусот бран-
хијалис: 
а) ротполна фатеност на брахи-

јалниот плексус - — — — 
б) делумна фатеност на брахијал-

ниот плексус — — — — — 40 
в) фатеност на радијалисот или 

медиј анусот — — — — — 30 
Потполна фатеност на ради-

јалисот или медиј анусот се оце-
нува со 40%, а делумна — со 30% 
г) потполна фатеност на улнари-

40 % 

30 % 
50 % 

30 % 

Ако к а ј состојбите од точка 
1 под б) и в) од оваа глава се 
утврдат и позначителни трофич-
ни промени или каузалгии (при 
оштетување на ^хедијанусот), ут-
врдениот проце,нт може да се зго-
леми за 10%. 

2. Оштетувања на лумбосакралниот 
плексус: 
а) фатеност на феморалисот — 
б) потполна фатеност на горниот 

и долниот глутеален нерв — 
в) фатеност на ишијадикусот — 
г) фатеност на тибијалисот или 

перонеусот — — — — — 
Делумните фатености на нер-

вите феморалисбт и ишијадикусот 
се оценуваат во 'соодветен пони-
зок процент. 

Б. Мускулни и невромускуЛни заболувања 

3. Мускулни дистрофии, спинални 
мускулни атрофии, полимиозити 
и дерматомиозити, како и други 
претежно мускулни заболувања, 
зависно од степенот на намалува-
њето или загубата на функцијата 30 до 100 % 
За да се определи процентот на телесното оште-

тување за мускулните заболувања, е неопходно да 
постои комплетна медицинска документација (кли-
ничко, електрофизиолошко испитување, наод за те-
стирање на мускулите, а евентуално и енцимско ис-
питување и биопсија). Се смета дека постои телесно 
оштетување за таа група заболувања само ако си-
лата на мускулите, односно силата на група на му-
скули е 2 или помала според општо усвоената скала. 

Процентот на телесното оштетување за мускул-
но заболување, со оглед на големиот распон, се оп-
ределува според аналогија со оштетувањето на 
функциите на нервниот систем и зглобовите. 

V. БЕЛИ ДРОБОВИ И СРЦЕ 

А. Бели дробови 

Трајно намалување на функција-
та на белите дробови како после-
дица на повреда или болест, при 
оштетување на респираторната 
функција од потежок степен: 
а) без знаци на оптоварување на 

десното срце — — — — — 
б) со знаци на оптоварување на 

десното срце — — — — — 

80 % 

до 60 % 

до 40 % 

30 % 4. 

2. Загуба на едно белодробно крилл: 
а) без промени на спротивниот 

хемиторакс и без знаци на оп-
товарување на десното срце — 

б) со промени на спротивниот хе-
миторакс или со оштетување 
на респираторната функција 
од потежок степен и со изра-
зени знаци на оптовар,ување на 
десното срце — — — — — 

3. Загуба на една белодробна резан-
ка (состојби по лобектомии), со 
оштетување на респираторната 
функција од среден степен — -
Професионални пневмокониози и 
професионални бронхијални аст-
ми: 
а) со трајно оштетување на рес-

пираторната функција од сре-
ден степен — 

б) со трајно оштетување на респи-
раторната функција од поте-
жок степен и со изразени зна-
ци на трајно оптоварување на 
десното срце — — — — — 

Како оштетување на респира-
торната функција од лесен степен 
се подразбира намалување на ре-
сггираторната функција ,до 40%; 
како оштетување на респиратор 
ната функција од среден степен 
—' нахмалување од 40 до 60%; а 
како оштетување« на респиратор-
ната функција од потежок степен 
— намалување над 60% од нор-
мата. 

Процентите на намалувањето 
на респираторната функција , се 
пресметуваат во однос на соодвет-
ната теориска вредност. 

При определувањето на степе-
нот на намалувањето на респира-
торната функција задолжително 
се користат параметри на „мала 
спирометрија" (VC MEVs; 100 х 
MEVs 

) според таблицата на Ев-
VC 

ропската заедница за јаглен и че-
лик, RV (резидуален волумен) и 
гасната анализа во артериската 
крв во состојба на мирување или 
пред и во текот на оптоварување 
со работа. 

50 до 60 % 

70 до 100 % 

! 60 % 

70 до 100 % 

30 до 40 % 

- - - 40 до 60 % 

70 до 100 % 
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Во недоволно јасн,и случаи се 
препорачуваат и параметри доби-
ени со метода на телесна плетиз-
мографија, калиграфија , com-
pliance, дифузеи капацитет на 
белите дробови п др. Како доказ 
за трајното оптоварување на дес-
ното срце неопходни се кли,нички, 
електрокардиографски и рентген-
ски параметри. 

В. Срце 

5. Потешки состојби по прелсжан 
инфаркт миокарда, според степе-
нот на оштетувањето на срцева-

та функција - - - - - 50 до 100 % 
Наведениот распон во процен-

ти се применува ако по прслежан 
инфаркт постои хронична коро-
нарна инсуфициенција, или ане-
уризма на срцето или органско 
ра строј ување на ритамот или 
спроведувањето, што мора да се 
докаже со електрокардиографски, 
рентгенски и други методи. 

6. Оштетување на срцето поради 
траума или извршена операција, 
според степенот на оштетувањето 
на срцевата функција што мора 
да се докаже со електрокардио-
графски, рентгенски и други ме-
тоди - - - - - - - - 50 до 100 л/о 

7. Срцеви мани, според степенот на 
оштетувањето на срцевата функ-
ција, што мора да се докаже со 
елсктрокардиографски, ре,нтген-
ски и други методи — — — - 50 до 90 Vo 

VI. ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ 

А. Загуби 

1. Потполна загуба на рака во ра-
мото, или загуба на рака во ниво 
на надлактицата со чкунка поку-
са од 14 cm мерено од акромионот 
или со непогодна чкунка за про-
теза, или загуба на рака во нико 
на надлактицата или лактот со 
вкочанетост или со контрактура 
на рамениот зглоб во неповолна 
положба — — — — - — —„ 80 Vo 

2. Загуба на рака во ниво на над-
лактицата или лактот со добра 
чк.унка и функционално исправен 
рамен зглоб, или загуба на рака 
во ниво на подлактицата со чкун-
ка покуса од 10 cm (мерено од 
олекраноиот) или со непогодна 
чкуика за протеза, или загуба на 
рака во ниво на подлактицата со 
вкочанетост или контрактура на 
рамениот или лакотниот зглоб во 
неповолна положба — — — - 70 0/о 

3. Загуба на рака во ниво на под-
лактицата со добра чкунка и 
функционално исправен рамен и 
лакотен зглоб — — — — - 60 Vo 

4. Загуба на шака, или на сите пр-
сти од шака — — — — — 60 Vo 

б, Загуба на прстите од шака: 
а) загуба на четири прста на ша-

ка, освен палецот — — — 50 % 

б) загуба на палецот, показалецот 
и еден прст на шака — - -

в) загуба на палецот со метахар-
- палката коска — — — — 

г) загуба на палецот и показале-
цот на шака — — — — — 

д) загуба на палецот и два прста 
на шака, освен показалецот — 

ѓ) загуба на показалецот и два пр-
ста на шака, освен палецо-т — 

е) загуба на палецот на шака — 
ж) загуба на палецот и еден прст 

на шака, освен показалецот — 
з) загуба на показалецот и едеп 

прст на шака. освен палецот — 
ѕ) загуба на средниот, домалпот^и 

малиот прст на шака — — 
Загуба на фаланга: 
а) загуба на една фаланга на па-

лецот и по две фаланга на 
другите четири прсти на шака 

б) загуба на една фаланга на па-
лецот и по две фаланга на по-
казалецот и две фаланга на 
уште два прста на шака — — 

в) загуба на една фаланга на па-
лецот и по две фаланга на 
средниот, домалиот и малиот 
прст на шака — — — — — 

г) загуба по две фаланга на че-
тири прсти на шака, освен на 
палецот — — — — — — 

Загуба на девет фаланга на прс-
тите на една или на обете шаки 

За секоја натамошна загуба 
на три фаланга на прстите на 
рацете се додава 10%. 

Одредбата на точка 7 од оваа 
глава се применува само на слу-
чаите на загуба на фаланга или 
прсти на шака, што не се опфа-
тени со точ. 4, 5 и 6 од оваа глава. 

Фаланга на прст се смета ка-
ко загубена, ако чкунката на фа-
лангата е покуса од половина. 

Прст се смета како загубен, 
ако чкунката на проксималиата 
фаланга е покуса од половина. 

Б. Функционални растројувања 

8. Растројувања на рамениот зглоб: 
а) вкочанетост на р абениот зглоб 

во поволна положба — — 

Поволна положба на решениот 
зглоб се смета во абдукција од 
70 до 80 степени со антефлексија 
до 20 степени. 

б) вкочанетост на рамениот зглоб 
во неповолна положба — — 

Неповолна положба е абдук-
ција над 80 степени, абдукција или 
ретроф л ек си ј а. 

в) контрактура на раменмет зглоб 
со сочувана абдукција 4 под 
хоризонталата — — — — 

50 Vo 

40 Vo 

40 Vo 

40 0/о 

40 Vo 

30 Vo 

30 Vo 

30 % 

30 Vo 

40 Vo 

40 Vo 

30 Vo 

30 Vo 

30 Vo 

30 Vo 

40 % 

30 Vo 
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г) нерепониѕрано иско л чување во 
рамениот зглоб со ограничува-
ње на функцијата - — — 

д) хабитуално исколчување на 
рамениот зглоб што често 
се повторува и кое предизви-
кало трајно намалување на 
функцијата според степенот на 
намалувањето на функцијата 
на зглобот — — — — — 30 

ѓ) лабав рамен зглоб — — — 
е) лабав рамен зглоб во врска со 

лезија на мускулот на раме-
на от појас — — — — — 

9. Псевдоартроза на хумерусот — 

Псевдоартрозите се оценуваат 
без оглед на можноста за носење 
апарати. 

10. Растројувања на лакотниот зглоб: 
а) вкочанетост на лакотниот зглоб 

во поволна положба — — — 
б) вкочанетост на лакотниот зглоб 

во неповолна положба — — 
в) контрактура на лакотниот зг-

лоб со движења можни само 
во неповолна положба — -^ 

г) разлабавен лакотен зглоб со 
потребен апарат — - — — 

Поволна положба на лакот-
ниот зглоб постои кога лакотот се 
наоѓа под агол од 90 до 120 сте-
пени, а подлактицата се наоѓа во 
средна "положба на про-дади ја и 
супинација. Неповолна положба 
на лакотниот зглоб постои кога 
лакотот е во испружена положба 
или под агол поголем од 120 сте-
пени или помал од 90 степени, а 
подлактицата во пронација или 
супинација. 

И. Псевдоартроза на подлактицата: 
а) ако се опфатени обете коски 
б) ако е зафатен само радиусот 

Псевдоартрозите се оценуваат 
без оглед на можноста за носење 
апарат. 

12. Вкочанетост на подлактицата: 
а) во пронациона положба — — 
б) во супинациона положба — — 

Вкочанетост на подлактицата 
постои кога неможноста за изве-
дување на супинација и п,ронади-
ја е зависна од положбата. Сред-
на положба се смета за поповол-
на и е помала од 30%. 

13. Вкочанетост на рачен зглоб: 
а) во неповолна положба на во-

ларната флексија — — -
б) во неповолна положба на дор-

залната флексија или на ул-
нарната или ради јадната де-
пилација — — — — — — 

в) во поволна положба на обата 
зглоба — — — — — -

Како неповолна положба на -
рачен зглоб се смета дорзалната 

40 % флексија над 30 степени или во-
ла рната флексија над 20 степени 
или девијација радикална над 20 
степени или улнарна над 30 сте-
пени. 

\ 

14. Вкочанетост 'на сите метакарпо-
до 40 % фалангеални и интерфалангеални 

40 0/о зглобови од вториот до петтиот 
прст: 
а) во поволна положба на една 

50 о/0 шака - - - - - - 30 % 
б) во неповолна положба на една 

шака — — — — — — 40 0/о , 
в) во неповолна положба на двете  

т а к и — — — — — — - 70 0/о . 

Поволна положба на шака по-
стои^ ако со палецот може да се 
допре јаболчето на вкочанетите 

30 % ПРСТИ-

50 % 

40 0/о 
15. Потешки контрактури на четири 

прсти или на пет прсти, евентуал-
но комплицирани со анкилоза на 
одделни зглобови, според тежина-

30 % та, односно сочуваноста на гло-
балната функција на шаката: 

40 % а) на една шака'— — — — — 30 до 40 % 
б) на двете шаки — — — — 50 до 70 % 

Како потешки контрактури на 
прстите се сметаат контрактури« 
те што оневозможуваат фаќање 
на предмети со прстите. 

16. Потполна неупотребливост на це-
ла рака — — — — — — — 80 Vo 

Одредбата на точка 16 од оваа грава се приме-
нува само во случаите што не се опфатени со точ. 
1 до 15 од оваа глава. 

Како вкочанетост на зглоб се смета потполна 
вкочанетост, или ако движењата се можни само до 

40 о/0 15 степени вкупно. 
30% Ако при телесните оштетувања на горните екс-

тремитети од точ.8 до 16 од оваа глава постојат исто-
времено и позначителни трофични промени или по-
стојани отоци, или фистули, или гриз лици, или бол-
ни неуриноми, процентот на телесното оштетување 
се зголемува за 100/о. 

Како недостаток на прст се смета потешка кон-
трактура -или анкилоза на прст, ако истовремено 

30 /о постои и недостаток на некој tipcT на истата рака. 
40 % Ако на една рака постојат повеќе телесен оште-

тувања во смисла на оваа глава, вкупниот процент 
не може да биде поголем од процентот што се при-
менува за ампутација. 

VII. ДОЛНИ ЕКСРЕМИТЕТИ 

А. Загуби 

1. Загуба на нога во колкот, или за-
губа на нога во нивото на ватко- ^ 

40 % леницата, со чкунка покуса од 12 
cm мерено од големиот трохантер, 
или загуба на нога во нивото на 
натколеницата, со вкочанетост 
или со контрактура на зглобот на 

30 % колкот во неповолна положба, или 
загуба на нога во нивото на нат-
коленицата, со непогодна чкунка 

30 % за протеза - - - - - - 80 Vt 
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2. Загуба на нога во нивото на нат-
коленицата, со функционално ис-
правна чкунка и зглоб на колкот, 
или загуба на нога во коленото 
со непогодна чкунка за протеза 
или со функционално неисправен 
зглоб на колкот — — — — — 

3. Загуба на нога во коленото, со 
функционално исправна чкунка и 
зглоб на колкот, или загуба на 
нога во нивото на потколеницата, 
со вкочанетост или со контракту-
ра на зглобот на коленото или 
на колкот во неповолна положба, 
или загуба на нога во нивото на 
потколеницата, со непогодна 
чкунка или со чкунка покуса од 

4. Загуба на обете потколеница со 
непогодни чкунки за протези — 

5. Загуба на нога во нивото на пот-
коленицата, со функционално ис-
правна чкунка, зглобови на коле-
ното и колкот — - — — — 

6. Загуба на нога во нивото на ста-
палото : 
а) загуба на нога во нивото на 

стапалото (Pirogoff или Chopart 
или Ѕуше), со непогодна чкун-

б) загуба на нога во нивото на 
стапалото (Pirogoff или Ѕуше 
или Chopart), со функционал-
но исправна чкунка — — — 

в) загуба на нога во нивото на 
стапалото (exarticulatio tarso-
metatarsalis sec. Lisfranc), со 
непогодна чкунка — - — 

г) загуба на нога во нивото на 
стапалото (Lisfranc), со функ-
ционално исправна чкунка — 

Б. Функционални растројувања 

7. Растројувања во колкот: 
а) вкочанетост на зглобот на кол-

кот во поволна положба — — 
Поволна положба на колкот е 

во флексија од 170 до 160 степе-
ни, абдукција или адукција до 10 
степени и во неутрална положба 
на ротација. 
б) вкочанетост на зглобот на кол-

кот во неповолна положба -

60 Vo 

100 Vo 
< 

50 Vo 

Поголем процент во рамките 
на наведениот распон'ќе се при-
менува ако вкочанетоста на згло-
бот на колкот е во поизразен 
агол кој повеќе ја попречува фун-
кцијата на ногата 
в) ограничена подвижност на 

зглобот на колкот — — — 
Процентот во рамките на на-

ведениот распон се применува на 
потешки контрактури од разни 
етно л огин, како и на состојби по 
артропластика. 

8. Псевдоартроза фемура: 
а) врат фемура — — — — -
б) фемура - - - - - -

9. Растројувања на зглобот на коле-
ното: 
а) вкочанетост на зглобот на ко-

леното во поволна положба — \ , 30 V« 
Поволна положба на зглобот 

70 0/о »а коленото е под агол од 175 до 
150 степени 
б) вкочанетост на зглобот на ко-

. леното во неповолна положба — 40 'до 60 f/t 
Процентот 40 се применува на 

вкочанетост на зглобот на колено-
то во испружена положба или под 
агол од 150 до 120 степени, про-
центот 50 на вкочанетост на коле-
ното под агол од 120 до 90 степе-
ни, а процентот 60 на вкочанетост 
на коленото под агол помал од 90 
степени 
в) ограничена подвижност на 

зглобот на коленото од поголем 
степен, според анатомското и 
функционалното оштетување 
(контрактури од разна етиоло-
гија) - - - - - - - 30 % 

г) силно разлабавен зглоб на ко-
леното, со неопходно носење 
на апарат — — — — — 40 % 

10. Псевдоа,ртроза на потколеницата 
(тибии или обете коски) — — 50 % 

И. Лошо зараснат прелом на потко-
леницата, со деформација на ста-
палото, со атрофија на мускулите 
или со оток — — — — — 30 до 40 Vo 

12. Скратување на нога (апсолутно): 
а) од 4 до 7 cm — — — — — 30 % 
б) над 7 cm - , 40 Vo 
в) над 12 cm 60 % 

Мерењето на апсолутното скра- " 
тување на ногата се врши од ш и -
ната iliakeventralis односно од го-
лемиот трохантер (ако постојат 
промени на карлицата) до долниот 
раб на внатрешниот малеол 

13. Вкочанетост на стапалото: 
а) во поволна положба — — — 30 Vo 
б) во неповолна положба — — 40 % 

14. Деформација на стапалото или 
последица од прелом на малеолот, 
петната коска, тарзалните или ме-
татарзалните коски — — — — 30 до 40 Vo 

15. Хроничен остеомиелитис на нога, 
со фистула или функционални 
пречки — — — — — — — 30 до 40 Vo 

^ 16. Потполна неупотребливост на нога 80 0/о 
Одредбата на оваа точка се 

применува ако утврденото растро-
јува ње на функцијата на ногата 
не 6 предвидена во некоја друга 
точка од оваа листа. 

17. Растројувања на циркулацијата 
30 до 50 Vo в о ногата, со појави што се по-

следици на тие растројуеања — 30 до 40 Vo 
Одредбата на оваа точка се применува на боле-

стите на крвните садови и на расгројувањата на 
циркулацијата од траен карактер што позначително 
ја отежнуваат функцијата на подолго стоење и оде-
ње (ендартеритис облитеранс, тромбофлебитис со 
оток или улцери, компресивни појави кај анеуриз-

60 % ма, елефантијаза, Sudeckov синдром како трајна 
50 Vo последица, како и состојби по обемни изгореници). 

50 Vo 

40 Vo 

40 Vo 

30 Vo-

40 Vo 

50 до 70 Vo 
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Ако при функционалните растројувања на те-
лесните оштетувања на долните екстремитети по-
стојат истовремено и позначителни трофични про-
мени, или постојани отоци, или фистула, или гриз-
лици, или болни неуриноми, процентот на телесно-
то оштетување се зголемува за 10%. 

Ако на една нога постојат повеќе телесни оште-
тувања во смисла на оваа листа, вкупниот процент 
не може да биде поголем од процентот што се при-
менува за ампутација. 

Псевдоартрозите се оценуваат без оглед па но-
сење на апарат. 

Ка-ко вкочанетост на зглоб се смета потполна 
вкочанетост или ако движењата на зглобовите се 
можни до 15 степени вкупно. 

VIII. РАСТРОЈУВАЊА НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ЗА-
ГУБА НА ФУНКЦИЈАТА НА 'РБЕТНИОТ СТОЛБ 

1. Цервикален синдром: 
а) потполна загуба на функција-

та на еден сегмент — — — 
При потполна загуба на функ-

цијата на секој нареден динами-
чен вертебрален сегмент, на цер-
викалнмот дел на 'рбетниот столб, 
процентот на телесното оштетува-
ње се зголемува за 10%. 

Еден вертебрален динамичен 
сегмент се состои од два соседни 
прептлена и од целокупното меко 
ткиво што ги поврзува (интервер-^ 
тебралнмот диск ti сите лигамент 
ти). Како потполна загуба на 
функцијата на еден сегмент се 
подразбира завршната фаза во 
текот на дегенеративниот процес 
на одделен динамичен сегмент. 

Докажувањето на загубата на 
функцијата на еден динамичен 
сегмент се врши со клинички 
преглед и задолжително со стан-
дардните и функционалните ра-
диографии. Со стандардните ра-
диографии се утврдува силно сте-
снување на интеркорпоралните 
простори, остеохондрозата на по-
криените површини на корпусот на 
кс^респондеитните прешлени, вент-
ралната (евентуално и дорзална-
та) остеофитоза и придружната 
спондилартроза. Со функционал-
ните радиографии (во максимална 
инхлинација и реинклинација) се 
докажува потполната неподвиж-
ност во еден сегмент во смисла на 
завршната фаза. 

б) Цервикобрахијален синдром со 
изразена слика на дискартроза 
и со лезија на сензитивните 
нерви или со васкуларни рас-
тројувања — — — 

Со соодветно испитување се 
докажува развиената слика на де-
генератившгте промени во сегмен-
тот, како и лезијата на мерните 
или васкуларните структури, на 
процентот на телесното оштетува-
ње се определува според степенот 
на утврдените растројувања. 

2. Торакален синдром (фиксирана 
тотална торакална кифоза) - - -

30 % 

- 30 до 40 % 

Како фиксрграна тотална тора-
калпа кифоза се подразбира пот-
полна загуба на функцијата со 
аркузрна кифоза на деформира-
ниот торакален 'рбет (главно кај 
анкилозаитен спондилитис — mor-
bus BoMerev и потешки облици 
на Scheuermannova болест и сл.). 

3. Лумбален синдром: 
а) ретропозиција во еден сегмент 

Ретропозицијата во еден сег-
мент ја означува конечната сос-
тојба на прева л опцијата. на дор-
залните сили во рамките на еден 
динамичен вертебрален сегмент 
над вентралниот, поради што про-
извлегува поместување на горниот 
прешлен од тој сегмент над дол-
ниот спрема назад и долу. 

За докажување на овој синд-
ром се потребни следните пара-
метри: клинички преглед; стан-
дардна рентгенографија со иден-
тификација на дорзалното помес-
тување; функционална рентгено-
графија со која се идентифицира 
конечното дорзално поместување 
на горниот прешлен над долниот. 

б) потполна загуба на функција-
јата на еден сегмент на лум-
бадната регија (завршна фаза) 

Ретропозицијдта или потпол-
ната загуба на функцијата (за-
вршна фаза) на сегментот над 
сегментот со потполно загубена 
функција (завршна фаза) го зго-
лемува телесното оштетување за 
10%. 

IX. ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ 

Посилно стеснување на хранопро-
водот, според степенот - - - — 
Состојба по пластична операција 
на хранопроводот како последица 
на повреда или заболување — — 

2. 

4. 

40 Vi 

^компензирани состојби по пла-
стична операција на хранопрово-
дот (според функционалните 
пречки и степенот на потхрането-
ста над 20% од стандардната те-
лесна тежина, според Dutican-Ta-
блиците) 
Трајна гастрономија поради пов-
реда или заболување: 
а) без растројувања на општата 

состојба — — — — — — 
о) со растресување на општата 

состојба, лоша функција на 
желудниот и потхранетост над 
20% од стандардната телесна 
тежина според Бипсап-табли-

Некомпен^ирана состојба по ре-
секција на желудникот зависно од 
функционалните пречки, р а с п е -
јувањето на општата телесна со-
стојба и потхранетоста над 20% 
од стандардната телесна тежина 
според Бипсап-таблиците - -

30 % 

40 % 

4« до 50 % 

50 % 

60 до 80 Vt 

50 % 

60 до 80 % 

60 до 80 Vi 
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6. ^компензирана состојба по обем-
ни цревни ресекции, со значител-
ни реперкусии на општата телес-
на состојба и потхранетост над 
20% од стандардната телесна те-
жина според Бипсап-таолиците — 

7. Постјан анус.претериатуралис — 

8. Трајни анални и перианални фи-
стула што по хируршки пат не 
можат да се отстранат - - -

9. Загуба на аналниот сфинктер: 
а) без пролапс на цревата — — 
б) со пролапс на цревата - -

10. Тешко оштетување на црниот 
дроб поради болест или повреда 
во декомпензирана состојба што е 
проверено со наоди на трајни па-
толошки промени во клиничка, 
лабораториска и функционална 
смисла — — — — — — — 

60 % 

60 % 

40 % 

50 % 
60 % 

50 до 80 % 

X. УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ 

А. Мочни органи 

1. Загуба на еден бубрег по приспо-
собување, со нормална функција 

^ на другиот бубрег — — — — 30 % 

2. Функционално оштетување на 
преостанатиот бубрег: 
а) од полесен степен — — — 40 до 60 % 
д) од потежок степен — — — 70 до 100 % 

Процентот на телесното оште-
тување се определува според нао-
дот на креатинин клиренс, и тоа 
ако вредноста е кк: 

50 ссш - - - - - - 40 % 
40 „ — - ѕ - — — — 50 % 
30 ,, - - - - - - 60 V« 
20 ,, - - - - - - -70 % 
15 „ - - - - - - 80 % 
10 ,. - - - - - - 90 % 

под 10 ccm - - - - - - 100 % 

3. Функционално оштетување на 
обата бубрега, од потежок степен 60 до 100 % 

Процентот на телесното оште-
тување се определува според 
вредноста на наодот на креати-
вни клиренс, и тоа ако вредноста 
е кк: 

30 ссш - - - - - - 60 % 
20 ,, - - - - - - 70 Vo 
15 ,, - - - - - - 80 % 
10 - - - - - - 90 % 
под 10 ccm - - - - - 100 % 

4. Потполна и постојана иконтинен-
ција на уринот, или трајна цисто-
стомија — — — — — — — 70 % 

' 5. Трајно скврчнување на мочниот 
меур со капацитетот до 50 ccm — 50 % 

6. Трајно стеснување на урстрата, 
со отежнато мокрење (поради 
промена исклучиво на уретрата) 30 до 50 % 

7. Трајни и иноперабилни мочни фи-
стула! со постојано течење — — 70 % 

Б. Генитални органи 

8. Загуба на поголем дел или на це-
лиот пенис — — - — — — 4 50 % 

9. Загуба на обата тестиса: 
а) кај машките над 50 години 

возраст — - - - — - 30 % 
б) кај машките до 50 години 

возраст — — — — — - 50 % 
Како загуба на обата тестис^ 

се смета отстранување на обата 
тестиса (по ,хируршки или друг 
пат) или потполно уништување па 
функцијата на обата тестиса со 
зрачење 

10. Загуба на обата јајника: 
а) кај жени над 45 години возраст 30 % 
б) кај жени до 45 години возраст 50 % 

Како загуба на обата јај ника 
се смета хируршко отстранување 
на обата јајника или загуба на 
функцијата на обата јајника со 
зрачење. 

11. Загуба на обата јајиика и матери-
цата: 
а) кај жени над 45 години возраст 40 % 
б) кај жени до 45 години возраст 60 % 

Како загуба на обата јајника 
и материцата се смбта хируршко 
отстранување на обата јајника и 
материцата, или хируршко от-
странување на материцата при 
потполна загуба на функцијата 

- на јајниците со зрачење. 

XI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ, АКО ПО-
СТОЈАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУ-

ВАЊА 

1. Ако постојат две или повеќе телесни оштету-
вања предвидени во оваа листа, вкупниот процент 
на телесниве оштетувања се определува со зголе-
мување на најголемиот процент на поединечното те-
лесно оштетување, и тоа: 

1) по 20% за секое натамошно телесно оштету-
вање кое изнесува 50 или повеќе проценти;. 

2) по 10% за секое натамошно телесно оштету-
вање кое изнесува 40 или 30 проценти. 

2. Процентот на телесните оштетувања на пар-
ните органи од глава I до X од оваа листа, може да 
се зголеми за 10% ако за одделни оштетувања на 
тие органи со оваа листа не е предвиден посебен 
процент. 

3. Вкупниот процент на телесното оштетување 
определен според точ. 1 и 2 на оваа глава, не може 
да премине 100%. 

Член 3 
По истекот на рокот од 3 години од денот на 

влегувањето во сила на овој општествен договр уче-
сниците на овој општествен договор ќе разгледаат 
дали треба да се измени, односно дополни Листата 
на телесните оштетувања од член 2 на овој опште-
ствен договор. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој оп-

штествен договор престанува да се применува Ли-
стата на телесните оштетувања fo смисла на чл. 27 
и 28 од Законот за инвалидското осигурува н,е. ипо 
е отпечатена кон овој закоп кико негов составен 
дрп („Службен лист на' СФРЈ",« бр. 49/33, 4.4/61 и 
22/62). ' 
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Член 5 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот 

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

24 декември 1974 година 
Белград 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

Босна и Херцеговина 
директор на Заедницата, 
Никола Ковачевиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Босна и 

Херцеговина 
член на Претседателството на 

Советот, 
Бојан Селиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

Македонија, 
Ангел Теов, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, 

Панче Миркуловски, с. р, 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување во 

СР Словенија, 
Јоже Глобачник, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Словенија, 
Долфка Боштјанчич, с. р, 

За Републичката заедница на 
пензиското и инвалидското 

осигурување на работниците — 
Белград, 

член на Собранието на 
Заедницата, 

Радован Пејовиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Србија 

потпретседател на Советот, 
Радисав Манчиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

работниците на Хрватска, 
Иван Котиќ , с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Хрватска, 

секретар на Советот, 
Милан Пушкариќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

работниците на Црна Гора, 
Душан Маровиќ, с. р. 

За "Конференцијата на Сојузот 
на синдикатите на Црна Гора, 

Ѓорѓие Пајовиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 

работниците на САП Војводина, 
Миле Шупут, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Војводина, 

Васа Миливоевиќ, с. р. 

За Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на 
работниците на САП Косово, 

претседател на Собранието на 
Заедницата, 

Мусли Драгај, с. р. 

За Советот на Сојузот на 
синдикатите на Косово, 
Сефедин Бинѓија, с. р. 

За Заедницата на социјалното 
осигурување на воените 

осигуреници, 
началник на Заводот за 

социјално осигурување на 
воените осигуреници, 

генерал-мајор 
Бајо Ѓурановиќ, с. р. 

634. 

Организациите на здружениот труд што учест-
вуваат во надворешнотрговскиот промет на трка-
лави лежишта склучија и потпишаа на годишното 
собрание, одржано на 10 март 1975 година, Опште-
ствен договор за дополнение на Општествениот 
договор за надворешнотрговскиот промет на трка-
лави лежишта, кој гласи: 

„Врз основа на чло.н 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71 29/71 и 26/72), во врска со 
член 11 став ? од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотр-
говски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
претставниците на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот 
промет на тркала ви лежишта склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

НА ТРКАЛАВИ ЛЕЖИШТА 

Член 1 
Во Општествениот договор за надвореишотргов-

скиот промет на тркалани лежишта („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/74) во член 3 став 2 на крајот по 
зборот: „Белград" се додаваат запирка и зборовите: 
,,Жељезарна' — Јесенице, Индустрија нафте — За-
греб, Титови рудници „Крека-Бановиќи" — Тузла, 
„Аутохрватска" — Загреб, „Енергоинвест" — Сара-
ево/' 

Претставници на организациите на здружениот 
труд што учествуваат во надворешнотрговскиот 
промет на тркалави лежишта' „Енергоинвест" 
— Сараево, „Метална" - Марибор, Индустрија 
машина и трактора - Белград, Товарна ауто-
мобилов — Марибор; „Гуро Ѓаковиќ" Сла-
вонски Брод, Жел,езара — Сисак, „Унис Ко-
мерц" — Сараево, Заводи „Црвена застава" — 
Крагуевац, „14. Октобар" — Крушевац, Рудар-
ско-топионичарски базен — Бор, „Импол" — 
Словенска Бистрица, Рудници и железарница 
— Скопје, ФАП — Прибој, „Потисје" — Ада, 
„Горење-Север" — Белење, „Иво Лола Рибар" -
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Железник, „Фамос" — Сараево, „Литострој" — 
Љубљана, „Електроковина" — Марибор, „Раде 
Кончар" — Загреб, Индустрија моторних возил 
— Ново Место, „Жичница" — Љубљана, „Побе-
да" - Нови Сад, „Радоје Дакиќ" — Титоград, 
Рударско-металуршки комбинат . — Зеница, 
„Првомајска" — Загреб, Железара „Борис 
Кидрич" — Никшиќ, „Томос" — Копер, „Сло-
бода" — Чачак, Предузеќе „Соко" — Мостар, 
„Крушиќ" - Валево. Стројна товарна — Трбов-
ље, Пословно удружење за механизацију пољо-
привреде — Белград, „Унис" Творница ваљча-
них лежаја — Вогошќа, Фабрика котрљајуќих 
лежаја — Темерин, Индустрија котрљајуќих 
л^жаја — Белград, „Стројна" — Марибор, За-
једница југословенских железница — Белград, 
„Магнохром" — Кралево, „Србијатранспорт" — 
Белград, РМКХ „Трепча" — Косовска Митро-
в и ^ . Сојузен секретаријат за народна одбрана 
— Белград, „Искра" — Крањ, „Југоаграр" — 
Нови Сад, „Фероелектро" - Сараево, „Куглекс" 
— Белград, „Жељпох" — Загреб, „Југометал" 
— Белград, ,,Технопромет" — Белград, „Кови-
нотехна" — Цеље, „Металка" — Љубљана, Агро-
техника"— Љубљана, „Агровојводина" — Нови 
Сад, „Агроопрема" — Белград, „Јеклотехна" — 
Марибор, „Бродоматеријал" — Риека, „Астра" 
— Загреб. „Меркантиле" — Загреб, „Интердал-
ма" — Сплит, „Интеркомерц" — Белград, „Тех-
косервис" — Белград, „Интерпромет" — Белрад, 
„Феримпорт" — Загреб, „Аутохрватска" — Загреб, 
„Аутокомерц" — Љубљана, „Југохемија" — Бел-
град, „Аутокоманда" — Белград, „Минчета" — 
Дубров ник, „Југолинија" — Риека, „ИНА" — 
Загреб. „ИНА-нафтаплин" — Загреб, „Контал" 
— Љубљана, ИПК — Осиек, „Јанко Градељ" — 
Загреб, „Меркур" — Загреб, „Енергоинвест" — 
Тузла, „Сава" — Краљ, „Унионкомерц" — Заг-
реб. ,,Индустријаимпорт" — Белград, Железара 
„Јесенице" — Јесенице, „Минел" — Белград, 
,,Прзспатекст" — Ресен. 
ОВОЈ општествен договор го прифатија Стопан-

ската комора на Југославије, со актот бр. 1914/1516 
од 18 јули 1975 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, со актот бр 17-11705/1 од 29 
маЈ .1975 година. 

ОВОЈ општествен договор влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
н а С Ф Р Ј 4 ' . 

635. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25'72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЗ-
ЛАДНА ОПРЕМА И ЗА НЕЈЗИНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 3 декември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за разладна опрема и за нејзини 
резервни делови, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, и тоа за: 

t) ладилници до 12% 
2) витрини до 14% 
3) пултови и уреди за млеко до 19% 
4) конзерватори до 15% 
5) резервни делови за разладна опрема 

од одредбите под 1 до 4 на оваа 
точка до 15% 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4Ѕ77 од 31 јули 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: „Раде Кон-
чар" — Загреб,. ,,Југоетрој" — Раковица, ЛТХ 
— Шкофја Лока и „Соко" - Мостзр. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-шуѓрошувачи потписници на спогод-
бата. 

636. 

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

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

ЛИН СУПЕР 
1. Претставникот на производителот и претстав-

ниците на потрошувачите на 10 декември 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за каолин супер, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, до 25%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На "оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1688 од 25 јули 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставнргк на производителот: „Индустрохем" 
— Пула 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Муњ-а" - Загреб, Жел^зарна - Јесенице. „Са-
ва" — Краљ, Индустрија гуме — Рума и „Ре-
корд" — Раковица. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа н а член 40 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојуз-

ниот извршен совет се назначува Светислав Симо-
новиќ, самостоен советник во Генералниот секрета-
ријат на Сојузниот извршен совет. 

Е п. бр. 558 
30 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот, 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
цивилна воздушна пловидба се назначува Павле 
Гаиќ, ПОЛКОВНИК на авијација на ЈНА. 

Е. п. бр. 561 
30 јули 1975 година 

Белград 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
финансии се назначува Борислав Атанацковиќ, 
главен директор на Белградска банка — Прва ос-
новна банка во Белград. 

Е. п. бр 564 
30 јули 1975 година 

Белград Сојузен Извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ« с, р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита се назначува 
Невенка Новаковиќ, поранешен помошник-сојузен 
секретар за труд и социјална политика. 

Е. п. бр. 562 
30 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
,цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБО-

ТУВАЊЕ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за труд и вработување се назначува Томо Кнеже-
виќ, секретар на Републичкиот одбор на синдикатот 
на индустријата и рударството на СР Босна и 
Херцеговина. 

Е . п. бр. 563 
30 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

626. Наредба за дополнение на Наредбата за 
доставување на ценовниците заради еви-
денција — — — — — — — — — 1153 

627. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" - — - - - - 1153 

628. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — — 1153 

629. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1153 

630. Правилник за начинот на испитувањето 
и за постапката за признавање на ново-
создадени сорти на семе и на саден ма-
теријал на земјоделски растенија и за 
одобрување на воведувањето во произ-
водството на странски сорти на семе и 
на саден материјал на земјоделски расте-
нија — — — — — - — - — - 1154 

631. Одлука за утврдување на курсот на 
странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и на другите давачки за пресметување 
на даночните олесненија при извозот и за 
девизните квоти што се искажуваат во 

^ динари — — — — — — — — — 1155 
632. Општествен договор за Листата на про-

фесионалните болести — — — — — 1156 
633. Општествен договор за Листата на те-

лесните оштетувања — — — — — 1161 
634. Општествен договор за дополнение на 

Општествениот договор за надворешно-
трговскиот промет на тркалави лежишта 1170 

635. Спогодба за промена на затечените цени 
за разладна опрема и за нејзини резер-
вни делови — — — — — — — — 1171 

636. Спогодба за промена на затечените цени 
за каолин супер — — — — — — 1171 
Назначувања и разрешувања — — — 1171 

Меѓународни договори 631 
Издавач: Новинска установа Службен лист па СФР«! Белград, Јована Ристиќа I Пошт фах 226 

- Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ. Улица Јована Ристиќа бр 1 -
Печати Београдски издавачко, графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр.17 


