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609. 
Врз основа на чл. 36 тон. 6 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заедничкото 
заседание на Сојузниот собор и на Соборот на про-
изводителите одржана на 25 ноември 1954 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТА-
ВАЊЕ ВОН СИЛА ГЛАВАТА XIV НА УСТАВОТ 

ОД 1946 ГОДИНА 
Се прогласува и влегува во сила Законот за 

ставање вон сила Главата XIV на Уставот од 1946 
година, усвоен од Сојузниот собор ка заседанието 
од 24 ноември 1954 година и од Соборот на про-
изводителите на заседанието од 24 ноември 1954 
година, во согласност со Соборот на народите на 
состанокот на тој Собор од 24 ноември 1954 година. 

СЏС (А) 150 
25 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузна народна скупштина 

Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ГЛАВАТА XIV НА 

УСТАВОТ ОД 1948 ГОДИНА 
Член 1 

Со денот. на влегувањето во сила на Законот 
за јавното обвинителство престануваат да важат 
одредбите од Главата XIV — Јавно обвинителство 
— на Уставот на Федеративна Народна Република 
Југославија од 31 .јануари 1946 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на про-

гласувањето на заедничкото заседание на обата до-
ма на Сојузната народна скупштина. 

610. 
Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заседанието на 
Сојузниот собор од 25 ноември 1954 година и на 
заседанието на Соборот на производителте од 25 но-
ември 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 
1. — Во главата XXIII одделот 3) се менува и 

гласи: ' .' 

,3) 
Железничките транспортни претпријатија што 

реализираат добивка ќе уплатат на одделна смет-
ка 90% од реализираната добивка. 

Од износот уплатен на сметката од претходниот 
став ќе се издвојат за фондот за покритие на загу-
бите на железничките транспортни претпријатија 
3.950 милиони динари, а остатокот ќе се уплати во 
инвестициониот фонд на Заедницата на железнич-

. ките претпријатија. 
Уплатите по претходните ставови се вршат 

пред секое оданочување на добивката." 
2. — Овие измени и дополненија на Сојузниот 

општествен план влегуваат во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" со-
важност од 1 јануари 1954 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 146 

25 ноември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател Претседател 

• на Соборот на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божиневи«: е. р. Влада Зачевиќ е. р. 

611. 
, Врз основа на чл. 15 точ. 6 ед Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина ка заседанието 
на Сојузниот собор од 25 ноември 1954 година и на 
заседанието на Соборот на производителите од 25 
ноември 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 

1. По главата XXXV се додава нова глав? 
XXX Vay која гласи: 

,Д) 
Со цел да се среди пазарот и ублажи пореме-

тувањето во основните пропорции на општествените 
планови, се повлекува дел од вишоците на парич-
ните средства што се создале од покачувањето на 
цените на пазарот, и тоа: 

а) федерацијата ќе го повлече вишокот на при-
ходите што ќе го реализираат над расходите пред-
видени со Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина и измените на тој план, како и над расходите 
како разлика во цените при извозот и увозот из-
вршени до 31 декември 1954 година; 

б) народните републики ќе повлечат 50% од 
разликата меѓу реализираната добивка и добивката 
што служела како основ за изработка на републи-
чките општествени планови. 
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- Сојузниот извршен совет со одделна одлука ќе 
го утврди износот на добивката што служел како 
основ за изработка на републичките општествени 
планови, и тоа според документацијата и матери-
јалите за изработка на сојузниот општествен план 
и на републичките општествени планови. 

Разликата рзо смисла на ставот 1 точка б) па 
овој оддел се утврдува по сојузното оданочување 
на добивката. 

Реализираната добивка на подрачјето на народ-
ната република се утврдува според завршните смет-
ки на стопанските организации и на установите со 
самостојно финансирање што го плаќаат данокот на 
добивка та. 

Износите на средствата повлечени врз основа 
на тон. а) и б) од овој оддел федерацијата и народ-
ните републики ќе ги уплатат на одделна сметка 
при Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-
трала. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
употребата на средствата од претходниот став. Со-
јузниот извршен совет ќе и' ги поднесе овие про-
писи на Сојузната народна скупштина на одобрение. 

2) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 

утврди износите на авансите што народните репу-
блики ќе ги уплатат како разлики реализирани во 
смисла на точка б) оддел 1 на одделна сметка -при 
Народната банка на ФНРЈ, и тоа во вкупен износ 
од 22 милијарди динари. 

Уплатата на авансите во износ од 22 милијарди 
динари ќе се изврши до 28 февруари 1955 година, 
со тоа што делот на авансите од 16 милијарди ди-
нари да се уплати до 15 јануари 1955 година. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди и сроко-
вите за конечната, уплата на средствата' реализи-
рани врз основа на точка б) оддел 1 по одобрува-
њето на завршните сметки на стопанските органи-
зации. 

3) 
Народните републики ги повлекуваат износите 

утврдени врз основа на точка б) оддел 1 од реали-
зираните приходи на буџетите и фондовите на на-
родните републики, на околиите (градовите, град-
ските општини со одделни права) и фондовите на 
стопанските организации. 

Народните републики ќе го пропишат начинот 
на утврдувањето и уплатата на износите од прет-
ходниот став. 

4) 
Правата на работните колективи на платниот 

фонд кој произлегува од вкупно реализираната до-
бивка на стопанските организации како и резер-
вните фондови на стопанските организации не мо-
жат да се намалат врз основа на одредбите од одде-
лите 1, 2 и 3 од оваа глава." 

2. Ова дополнение на Сојузниот општествен 
план влегува во сила со денот на донесувањето. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 152 

25 ноември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател Претседател 
на Соборот на Сојузниот собор, 

на п р о и з в - с л и т е , Влада Зечевић, е. р. 
Иван Бола* чез;:?';, е. р. 

612. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 

Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот зокон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за јавното обвинителство, што го усвои Со-' 
јузната народна скупштина на заседанието на Со-
јузниот собор од 24 ноември 1954 година. 

ПР бр. 33 
26 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

-I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Јавното обвинителство е државен орган што 

!врши функција на кривичното гонење и други гтра-
|ва и должности определени со закон 

Член 2 
Во вршењето на своите права и должности јав-

ното обвинителство е самостојно и рабо ги во рам-
ките и врз основа на закони, како и врз основа на 
смерници од Сојузниот извршен совет. 

Републичкиот јавен обвинител работи и врз 
основа на" смерници од републичкиот извршен 
совет. 

Член 3 
Правата и должностите на јавното обвинител-

ство ги вршат: Сојузното јавно обвинителство, ре-
публичките јавни обвините летва, покраинско^ 
јавно обвинителство, окружните јавни обвинител-
ства и околиските јавни обвинителства. 

Подрачјата на окружните и околиските јавни 
обвинителства ги утврдува Сојузниот извршен со-
вет. 

Член 4 
На чело на јавното обвинителство се наоѓа со-

јузниот јавен обвинител. 

II ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА 

Член: 5 
Основно право и основна должност на јавното 

обвинителство е да ги гони сторителите на криви-
чни дела и сторителите на стопански престапи. 

/ Јавното обвинителство врши и други права и 
должности определени со овој и со други заколи. 

Член б 
Во вршењето на гонењето на сторителите на 

кривични дела за кои се гони по службена дол-
жност јавното обвинителство се грижи за откри-* 
вањето на кривични дела и изнајдувањето на нив-
ните сторители, подава барање за започнувале 
кривична постапка, подига и го застапува с^тлге-
нието, изјавува редовни и вонредни правни лег сви. 
и презема други дејствија за кои е овластено спо-
ред законот. 
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,,*1лен 7 
Во вршењето на гонењето на сторителите на 

стопански престапи, јавното обвинителство пода-
ва барање за гонење стопанските и други органи-
садни и одговорните лица во тие организации и ги 

* има соодветните права и должности како и во вр-
шењето на гонењето на сторителите на кривични 
дела. 

Член 8 
Кога со управен акт е повреден закон во ко-

рист на поединец или правно лице, а на штета на 
општествената заедница, јавното обвинителство е 
овластено да ги врши сите дејствија што според 
одредбите од Законот за управните спорови може 
да ги врши странката iiiTo го започнува спорот. 

Јавниот обвинител може да започне управен 
спор во срок од три месеци од денот кога- управ-
ниот акт и' е доставен на странката во чија корист 
е донесен актот. 

Управен спор можат да започнат: сојузниот 
јарен обвинител и републичкиот односно покраин-
скиот јавен обвинител, ако со одделен закон не е 
определено поинаку. 

Сојузниот јавен обвинител започнува управен 
спор кога за решавање на спорот во прв степен е 
надлежен Сојузниот врховен суд, републичкиот 
јавен обвинител кога за, решавање на спорот во прв 
степен е надлежен републичкиот врховен суд, а 
покраинскиот јавен обвинител кога за решавање 
на спорот во прв степен е надлежен Врховниот 
суд на Автономната Покраина Војводина. 

Член 9 
Ако народниот одбор на општината, околијата 

или градот или неговиот орган не ги употреби прав-
ните средства (тужби, жалби, барање за извршу-
вање или "обезбедување и др.) што му припаѓаат во 
поглед на општонародниот имот со кој управуваат 
тие или стопанските организации или установите, 
јавното обвинителство е овластено да ги употреби 
тие средства за да се обезбедат општествените ин-
тереси. Ако народниот одбор на свое заседание до-
нел заклучок да не го употреби правното средство 
што му припаѓа, јавното обвинителство може да го 
употреби тоа 'правно средство по добивена согла-
сност од републичкиот односно покраинскиот извр-
шен совет. 

Јавното обвинителство може да ги употреби 
празните средства од претходниот "став во срокот 
што му е определен на народниот одбор, а ако на-
родниот одбор или негов орган пропуштил некаков 
процесуален срок јавното обвинителство мо^:е со-
одветното правно средство да го употреби и по исте-
кот на определениот срок, а најдоцна триесет дена 
по истекот на срокот. 

Во користењето на овие празни средства јав-
ното обвинителство истапува од името на соодвет-
ната по литичко-територи јална единица, а решени-
јата што ќе бидат донесени по повод овие правни 
средства го обврзуваат органот што управува со 
општонародниот имот. 

Правните средства ги поднесува според ставот 
1 на овој член окружниот јавен обвинител. ^ 

Пред да го употреби правното средство од име-
то на политичко-теритсријадната единица јавниот 
обвинител ќе побара известувања од надлежниот ор-
ган 'на народниот одбор дали намерава да го упо-
треби правното средство што му припаѓа. 

Јавното обвинителство може да го овласти ре-
публичкиот или покраинскиот јавен правобрани-
тел да презема поодделни дејствија и да врши за-
стапување во постапката по повод употребата на 
правното средство според ставот 1 на овој член. 

Член 10 
Јавното обвинителство може да му предложи 

на надлежниот државен орган во границите на 

своите права и должности да ги поништи или 
укине решенијата и другите акти на народниот 
одбор и неговите органи донесени вон управната 
постапка што се незаконити односно со кои е по-
вреден општиот интерес. 

Ова право го врши окружниот јавен обвинител 
ако е во прашање акт на народниот одбор на оп-
штината или на неговите органи, а ако е во пра-
т њ е акт на народен одбор на околија односно град 
и на неговите органи тоа право го врши републич-
киот односно покраинскиот јавен обвинител. 

Предлогот од јавниот обвинител мора да биде 
писмен и образложен. 

Член 11 
Јавното обвинителство е овластено да му ука-

жува на надлежниот државен орган, што ги врши 
надзорните или други права определени со закон 
спрема поодделни установи, стопански и други са-
моуправни организации, на одлуките на тие уста-
нови и организации со кои е повреден закон, да-
вајќи за тоа писмено образложение. 

Овластувањето од претходниот став го врши 
окружниот јавен обвинител ако надзорните или 
другите права ги вршат органите на народниот од- • 
бор на околија односно град. Ако надзорните или 
другите права ги врши републички односно покра-
ински орган, тоа овластување го врши републи-
чкиот односно покраинскиот јавен обвинител, а ако 
тие права ги врши сојузен орган — сојузниот ја-
вен обвинител. 

Ако надлежниот државен орган по повод пре-
дупредувањето од јавниот; обвинител не ги употре- ' 
би надзорните или другите права што му се опре-
делени со закон, покраинскиот, републичкиот одно-
сно сојузниот јавен обвинител може целиот пред-
мет да го испрати до надлежниот извршен совет, 
односно до неговиот орган што се грижи за зако-
нитоста на работата на установите и организациите. 

Член 12 
Јавното обвинителство има право да бара да се 

одложи или запре извршувањето на извршните 
судски решенија и решенијата на управните орга-
ни, ако смета дека со нив е повреден закон и ако 
против такво решение мо&е да се употреби редов-
но или вонредно правно средство односно да се за-
почне управен спор, доколку поради извршување-
то би се создала тешко отстранлива штета. 

Предлогот за одлагање или запирање на .извр-
шувањето може да го поднесе покраинскиот, репу-
бличкиот и сојузниот јавен обвинител. 

Предлогот се подр:есузд до судот или до управ-
ниот орган што е надлежен да го нареди извршу-
вањето, односно што е надлежен да го спроведе из-
вршувањето. 

Судот односно управниот орган до кој пред-
логот е поднесен времено ќе го одлежи односно ќе 
го запре извршувањето, а предлогот ќе го исправи 
до непосредно повисокиот суд односно орган, кој ќе 
реши конечно за предлогот. 

Одложеното односно запреното извршување ќе 
се стави во тек ако јавниот обвинител или стран-
ката ке ќе го употреби правното средство или не 
ќе започне управен спор во законскиот срок. 

Одредбите од овој член не се однесуваат до 
запирањето на извршувањето на казните, мерките 
за безбедност и воспитно-поправителните мерки. 

Член 13 
Државните органи се должни да му укажу-

ваат правна помош на јавното обвинителство. 
Јавниот обвинител има право да бара од др-

жавните органи, установите, стопанските и опште-
ствените организации определени известувања, и 
податоци кои му се потребни за преземање деј-
ствијата за кои е овластен. Бараните известувања 
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и податоци ќе му се стават на располагање доколку 
со закон ке е определено поинаку. 

Член 14 -
Јавните обвинители примаат од граѓаните пред-

лози, изјави и известувања и преземаат сооддветни 
дејствија за кои се св ла стени според законот. 

За да ги врши своите права и должности јав-
ното обвинителство ја утврдува фактичната состој-
ба преку суд или друг овластен државен орган. Тоа 
може и непосредна да бара изјави и известувања 
од граѓаните ако тоа му служи на обезбедувањето 
и остварувањето на нивните права и интереси. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА 
Член 15 

Овластувањата што му припаѓаат на јавното об-
винителство ги вржат: сојузниот јавен обвинител, 
републичкиот јавен обвинител, покраинскиот јавен 
обвинител, окружниот јавен обвинител и околиски-
от јавен обвинител. 

Секој од овие јавни обвинители постапува во 
границите на својата фактична надлежност, докол-
ку со закон не е определено поинаку. 

Сојузниот јавен обвинител може да определи 
окружниот јавен обвинител да ги врши работите од 
надлежноста на околискиот јавен обвинител за 
подрачје на градот односно на една или повеќе 
околии. f 

Песната надлежност на јавниот обвинител се 
определува според подрачјето за кое е основано 
јавното обвинителство. 4 

Член 16 
Повисоките јавни обвинители вршат надзор над 

работата на пониските јавни обвинители. 
Повисоките јавни обвинители имаат право и 

должност да им ставаат забелешки на пониските 
јавни обвинители за недостатоците во работата, 
како и да им даваат упатства и наредби за правил-
ното вршење на должноста. Упатствата и наредби-
те можат да се однесуваат и до постапување во 
неодделен предмет. 

Упатствата и наредбите од повисоките јавни 
обвинители задолжителни се за пониските јавни 
обвинители. 

Член 17 
Повисокиот јавен обвинител е овластен да вр-

ши секое од поодделните права и должности што. 
му припаѓаат на понискиот јавен обвинител, до-
колку со одделен закон- не е определено поинаку. 

Повисокиот јавен обвинител може работата на 
поодделен предмет или вршењето на определено 
дејствие од надлежноста на подредениот јавен об-
винител да му ја довери на друг јавен обвинител. 

Член 18 
Секој јавен обвинител може да има еден или 

.повеќе заменици. Заменикот на јавниот обвинител 
може да врши секое од дејствијата за кои е овла-
стен обвинителот според законот. 

Ако јавниот обвинител е отсутен или спречен, 
во раководењето со јавното обвинителство го за-
стапува заменикот што ќе го определи тој во со-
гласност со непосредно повисокиот јавен обвинител. 

Секој јавен обвинител може, ако нема заменик, 
за вршење неодделни дејствија од надлежноста на 
јавното обвинителство да овласти службеник што 
работи на правни работи. 

Член 19 
За јавен обвинител и заменик на јавен обви-

ни гел може да биде назначен државјанин на Фе-
деративна Народна Република Југославија кој ги 
исполнува општите услови за прием во државна 
служба, кој има завршен правен факултет и кој не 

бил осудуван поради кривично дело кое го прави 
морално неподобен за вршење должноста јавен 
обвинител. 

Лицето што се назначува за околиски јавен 
обвинител или за негов заменик мора да има поло-^ 
жен судиски или адвокатски испит и три години* 
пракса на правни работи, а лицето што се назна-
чува за окружен јавен обвинител или негов заме-
ник положен судиски или адвокатски испит и нај -
малку шест години пракса на правни работи. По 
исклучок, за околиски или окружен јавен обвини-
тел или за нивни заменици може да биде назна-
чено и лице што не положило судиски односно адво-
катски испит, но кое има најмалку три односно 
шест години пракса на правни работи. Такво лице 
не може да остане на должноста јавен обвинител 
односно заменик ако во срок од една година по 
назначувањето не го положи овој испит. 

Јавните обвинители и замениците во републи-
чкото и покраинското јавно обвинителство се на-
значуваат од редовите на истакнатите јавни обви-
нители или истакнатите правници, што по заврше-
ниот правен факултет поминале десет години на 
пракса во јавното обвинителство или на други пра-
вни работи. За заменикот на сојузниот јавен обви-
нител потребни се најмалку дванаесет години 
пракса. 

Професорите по право на факултет можат да 
бидат назначени за јавни обвинители иако не ги 
исполнуваат условите од ст. 2 и 3 на овој член. 

Член 20 
Сојузниот јавен обвинител го назначува и ра-

зрешува Сојузниот извршен совет. 
Замениците на сојузниот јавен обвинител ги 

назначува и разрешува сојузниот јавен обвинител 
врз основа на согласноста од Сојузниот извршен 
совет. 

Републичкиот јавен обвинител и неговите за-
меници ги назначува и разрешува сојузниот јавен 
обвинител врз основа на согласноста од републи-
чкиот извршен совет. 

Покраинскиот јавен обвинител и неговите за-
меници ги назначува и разрешува јавниот обвини-
тел на Народна Република Србија врз основа на 
согласноста од покраинскиот извршен совет. 

Окружниот и околискиот јавен обвинител и 
нивните заменици ги назначува и разрешува репу-
бличкиот јавен обвинител врз основа на согласно-
ста од републичкиот извршен совет, на подрачјето' 
на Автономната Покраина Војводина врз основа на 
согласноста од покраинскиот извршен совет, а на 
подрачјето на Автономната Коссвско-метохиска 
Област врз основа на" согласноста од обласниот из-
вршен совет. 

Член 21 
Пред да стапат на должност јавните обвини-

тели и нивните заменици ја даваат оваа изјава: 
„Свечено изјавувам дека во својата работа ќе 

постапувам според законот, дека својата должност 
ќе ја вршам совесно и дека ќе го пазам социјали-
стичкиот строј на Федеративна Народна Република 
Југославија." 

Сојузниот јавен обвинител оваа изјава ја дава 
пред Сојузниот извршен совет, републичките јавни 
обвинители и замениците на сојузниот јавен обви-
нител пред сојузниот јавен обвинител, покраин-
скиот, окружните и околиските јавни обвинители 
и замениците на републичките односно на покра-
инскиот јавен обвинител пред републичкиот јавен 
обвинител, а другите заменици на јавните обвини-
тели пред окружните јавни обвинители. 

Член 22 
Стручни с о р а £ С Л \ - ; " Г 1 во јавното О6ВЈ„ сл-

етио се: приправници, референти и секретари. 
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Член 23 
За приправник може да биде назначено лице 

што завршило правен факултет и кое ги исполнува 
другите услови за стапувањето во државна служба. 

Приправниците се назначуваат во околиските и 
оружните јавни обвинителства и постепено се ра-
споредуваат на сите работи^ за да се здобијат со 
пракса од сите области на работата на јавното об-
винителство. 

Член 24 
Приправничката пракса трае три години, од 

коишто една година приправникот мора да помине-
ло околиски или окружен суд или во окружен сто-
пански суд. 

Приправникот се здобива со правото да полага 
судиски испит по наполнети две години приправ-
ничка пракер. 

По положениот судиски испит и завршената 
приправничка пракса приправникот се назначува 
за референт во околиско или окружно јавно обви-
нителство. 

Лицата што положиле адвокатски испит се на-
значуваат веднаш за референти. За референти мо-
жат да бидат назначени и лица што не положиле 
судиски односно адвокатски испит, ако завршиле 
правен факулжт, поминале три години на правни 
работи и положиле стручен испит. 

Член 25 
За референти во републичко и покраинско^ 

Јавно обвинителство се назначуваат лица што ги 
исполнуваат условите за околиските јавни обви-
нители. 

За референти во Сојузното јавно обвинителство 
се назначуваат лица што ги исполнуваат условите 
за окружните јавни обвинители. 

Член 26 
Секретари можат да бидат назначени само во 

покраинско^©, републичко и Сојузното јавно обви-
нителство. 

За секретари во републичко и покраинско^ 
јавно обвинителство можат да бидат назначени 
лица што ги исполнуваат условите за окружните 
јавни обвинители. 

За секретари во Сојузното јавно обвинителство 
можат да бидат назначени лица што ти исполну-
ваат условите за замениците на републички јавен 
обвинител. 

Член 27 
Приправниците ги назначува републичкиот ја-

вен обвинител, а на подрачјето на Автономната По-
краина Војводина покраинскиот јавен обвинител. 

Референтне и секретарите во Сојузното јавно 
обвинителство ги назначува сојузниот јавен обви-
нител, а во републичкото и покраинското јавно об-
винителство републичкиот јавен обвинител. Рефе-
рентните хво околиско и окружно јавно обвинителство 
ги назначува републичкиот јавел обвинител, а на 
подрачјето на Автономната Покраина Војводина 
покраинскиот јавен обвинител во согласност со ре-
публички от јавен обвинител. 

Член 28 
Административните, финансиските и другите 

службеници во јавното обвинителство ги назначу-
ва соодветниот јавен обвинител. 

Член 29 
Доколку со овој закон не е определено поинаку, 

на јавните обвинители, нивните заменици и дру-
гите службеници на јавните обвинителства се при-
менуваат прописите што важат за државните слу-
жбелгци. 

Член 30 
Платите на јавните обвинители, на нивните за-

меници и на стручните соработници се определу-
ваат со сојузни прописи. 

Член. 31 
Претсметката на приходите и расходите на јав-

ните обвинителства ја состава сојузниот јавен об-
винител и ја поднесува до Сојузниот извршен 
совет. 

Оваа претсметка влегува во состав на сојузниот 
буџет. 

Член 32 
Правилата за внатрешната организација и ра-

ботењето на јавните обвинителства ги донесува со-
јузниот јавен обвинител а ги потврдува Сојузниот 
извршен совет. 

IV ДИСЦИПЛИНСКИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

Јавните обвинители се дисциплински стар£1^г-
ни за сите службеници што работат под Р И Б Н О Т О 
раководство. 

Член 34 
За судење на дисциплинските престапи на јав-

ните обвинители, на нивните заменици и на слу-
жбениците на јавните обвинителства се форми-
раат дисциплински судови. 

Дисциплинскиот суд од прв степен се формира 
ири секое републичко јавно обвинителство, а ди-
сциплинскиот суд од втор степен при Сојузното 
јавно обвинителство. 

Член 35 
Дисциплинскиот суд од прв степен е надле-

жен за судење на дисциплинските престапи на си-
те јавни обвинители, нивните заменици, лкако и на 
другите службеници на јавните обвинителства на 
територијата на републиката, освен за судењето на 
дисциплинските престапи на републичкиот јавен 
обвинител и на неговите заменици. 

Дисциплинскиот суд од втор степен решава по 
жалбите против решенијата на дисциплинските су-
дови од прв степен. 

Дисциплинскиот суд при Сојузното јавно обви-
нителство истовремено е дисциплински суд од прв 
степен за судењето на дисциплинските преста-
пи на републичките јавни обвинители и на нивни-
те заменици, како и на службениците на Сојузното 
јавно обвинителство, освен на сојузниот јавен об-
винител. 

Вишиот дисцршлински суд при Сојузниот извр-
шен совет решава по жалбите против решенијата 
ва дисциплинскиот суд при Сојузното јавно обви-
нителство донесени во прв степен. 

Член 36 
Дисциплинските судови од прв и втор степен се 

составени од претседател и двајца судии. На прет-
седателот и на судиите им се одредуваат заменици. 

Претседателот и еден судија на дисциплински-
от суд и нивните заменици, како и дисциплинскиот 
обвинител кај дисциплинскиот суд при републи-
чкото јавно обвинител ство ги именува републичкиот 
јавен обвинител, а за дисциплинскиот суд при Со-
јузното јавно обвинителство сојузниот јавен обви-
нител. Еден судија и негов заменик одредува син-
дикалната организација. 

Член 37 
Доколку во осој закон не е определено поинаку, 

во поглед на дисциплинскава одговорност па јав-
ните обвинители, на нивните зомекицч, гано и на 
другите слух:бз?:лци 'та јгзлггте е 5 т::: и т е л е ти а ќе 
се прилепуваат одредбите ед Законот за државните 
службеници. 
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V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

До крајот на 1956 година можат, по исклучок, 
да се назначуваат за јавни обвинители, заменици, 
секретари и референти и лица што не ги исполну-
ваат условите во поглед на школското образование, 
потребната пракса и положениот судиски испит 
(член 19 од овој закон). 

Јавните обвинители, замениците, секретарите 
и референтите назначени врз основа на одредбата 
од претходниот ста©, како и лицата што на денот 
на влегувањето во сила на овој закон ќе се најдат 
на должноста јавни обвинители и нивни заменици 
а не ги исполнуваат условите во поглед на школ-
с к о ^ образование, потребната пракса и положени-
от испит (член 19 од овој закон), остануваат на 
овие должности се додека Сојузниот извршен со-
вет не ќе определи поинаку. 

Член 39 
Во срок од шест месеци од влегувањето во сила 

на овој закон ќе се изврши пр ево дење на постарите 
помошници и помошниците во јавните обвинител-
ства на звањата определени со овој закон. При пре-
водењето, во поглед на условите за овие звања ќе 
се применува одредбата од ставот 1 на членот 38 
од овој закон. 

Член 40 
Со влегувањето во сила на овој закон, ©вла-

са увањата на јавните правобранители, на финанси-
ската инспекција и на другите државни органи за 
започнување постапка пред стопански суд поради 
стопански престапи на стопанските и други орга-
низации и одговорните лица во тие организации за 
изјавување жалби против судските решенија и за 
вршење други дејствија во оваа постапка, преми-
нуваат на окружните јавни обвинители односно на 
републичкиот или покраинскиот јавен обвинител. 
Сите несвршени предмети јавните правобранители 
ќе им ги отстапат на надлежните јавни обвинители 
во срок од петнаесет дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
во постапката по предметите што на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон се наоѓаат на ре-
шавање кај стопанскр!те судови ќе учествува и на-
таму до нивното завршување надлежниот јавен 
правобранител. 

Член 41 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ва да важи Законот за јавното обвинителство од 22 
јули 1946 година, како и другите прописи што се во 
спротивност to одредбите од овој закон. 

По исклучок од одредбата од-претходниот став, 
додека на влезе во сила законот за процесната, вон-
процесната и извршната постапка и законот за 
општата управна постапка јавното обвинителство и 
натаму ќе го врши правото на подигање барање за 
заштита на законитоста против правосилните реше-
нија донесени по граѓанските и управните предмети 
според одредбите на чл. 14 до 17 од Законот за јав-
ното обвинителство од 22 јули 1946 година. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

613. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устроје 

Среда, 8 декември 1954 

ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на заседанието на Сојузниот собор 
од 24 ноември 1954 година и на заседанието на Собо-
рот на производителите од 24 ноември 1954 година. 

ПР бр. 31 
26 ноември 1954 година 

Белград * 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

^ З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ГЛАВА I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествената заедница со здравственото оси-

гурување им ги осигурува на работниците и слу-
жбениците и на лицата изедначени со нив, како и 
на членовите на нивните фамилии правата на здрав-
ствената заштита парични надоместувања и помо-
шти според одредбите од овој закон. 

Определените права врз основата на здравстве-
ното осигурување им се осигуруваат и на другите 
лица предвидени во овој закон. 

Член 2 
Здравственото осигурување го опфаќа: 
правото на здравствената заштита; 
правото ша надоместување место плата во вре-

мето ва времена неспособност за работа поради бо-
лест и во други случаи определени со овој закон; 

правото на надоместување место плата во вре-
мето на отсуство поради бременост и раѓање и пра-
вото на помош за спрема на новородено дете, и 

правото' на надоместување на патните трошоци 
во врска со користењево на здравствената заштита. 

Член 3 
На лицата определени во овој залон им се оси-

гурува и правото на надоместување на трошоците за 
закоп и на посмртна помош. 

Член 4 
Сите лица осигурени според овој закон имаат 

под исти услови еднакви права врз основата на 
здравственото осигурување. 

Од осигурените лица не може да се бара напла-
та за користењето на правата утврдени со овој 
закон. 

Член 5 
Здравственото осигурување според овој замор! 

го спроведуваат заводите за социјално осигурување 
организирани за подрачјето па околната (градот) 
или за подрачјето на повеќе околии односно за под-
рачјето на око ли јата и градот. 

Заводите за социјално осигурување можат да 
овластат стопански и други организации и установи 
да вршат од името на заводите определени работи: 
во спроведувањето на здравственото осигурување. 

Член 6 
Финансиски средства за здравственото осигуру-

вање им се осигуруваат на фондовите за здравстве-
иото осигурување, со кои управуваат заводите за 
социјално осигурување. Ј ' 
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Фондовите за здравственото осигурување се 
формираат од придонесот што го плаќаат стопан-
ските и други организации, установите и работодав-
ците за сите лица што се на работа ка ј нив, како 
и другите обврзници на придонесот според одделни-
те прописи. 

Член 7 
Заводите за социјално осигурување не можат 

на осигурените лица, да им ги откажат или намалат 
правата утврдени со закон затоа што немаат ра-
сположиви финансиски средства. 

Осигурените лица имаат право на судска зашти-
та заради остварување правата утврдени со овој 
закон. 

Член 8 
Правата од здравственото осигурување не можат 

со договор да се менуваат ниту да се пренесуваат 
на друг, а не можат да бидат ни предмет на извр-
шување или осигурување, освен надоместувањето 
место плата. 

Надоместувањето место плата може да биде 
предмет на извршување и осигурување само за ба-
рањето издржување што е утврдено со судско ре-
шение. 

Паричните надоместувања -и помошти според 
овој закон можат да бидат предмет на наследувања 
кога правото стасало за исплата а не било оства-
рено додека осигуреникот бил жив. 

ГЛАВА П 
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 9 
Работниците и службениците на работа на те-

риторијата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија се осигурени според одредбите од овој за-
кон без обѕир на полот, годините на возраста и др-
жавјанство, како и без обѕир дали работниот однос 
е заснован согласно прописите што постојат. 

На земјоделските работници им се гарантира 
осигурувањето според одредбите од овој закон под 
истите услови како ЈЈ на другите работници. Соју-
зниот извршен совет определува со свои прописи 
кои лица на работа на имотите на земјоделските до-
маќинства се сметаат како земјоделски работници 
осигурени според овој закон. 

Државјаните на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија се осигурени според одредбите од 
овој закон и кога се на работа во странство во слу-
жба на југословенски државни органи, установи и 
стопански организации, или во друга служба според 
овластеното дадено врз основа на одделните про-
писи, доколку правата предвидени со овој закон не 
им се осигурени со меѓународни договори односно со 
прописите на меѓународните организации и устано-
ви при кои се на работа. 

Поблиски прописи за спроведувањето на здрав-
ственото осигурување за лицата на служба во 
странство и за условите за користење на здравстве-
ното осигурување во странство донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 10 
Со работниците и службениците во поглед на 

правата од здравственото осигурување според овој 
закон се изедначени: 

1) членовите на претставничките тела на орга-
ните на власта што примаат постојана награда за 
својата работа; 

2) избраните лица на постојаните должности со 
постојана награда во општествените организации, 
во стручните здруженија и комори, ако им е тоа 
едино или главно занимање; 

3) странските државјани тито според од^елитге 
договори за размена на специјалисти или во р^ам-
'ките ка меѓународната те::тгит-тха пзттош сз нг сг* ат 
ка работа во Федеративна Народна Република Ју-
гославија, 

Член 11 
Според одредбите од овој закон се осигурени и 

ги имаат определените права од здравственото оси-
гурување и следниве лица: 

1) учениците во стопанството; 
2) учениците на нижите и средните стручни 

школи, како и студентите на вишите школи, фа -
култетите и високите школи, додека ја вршат за-
должителната практична работа во стопанските ор-
ганизации или во установите; 

3) лицата што времено го прекинале работниот 
однос затоа што од страна на стопанските органи-
зации или установите се упатени на школување од-
носно стручно усовршување и за тоа време примаат 
од нив стипендија односно плата; 

4) лицата на доброволна пракса (волонтерите) 
што не примаат плата; 

5) Уживателите на лич:-ги и фамилијарни пен-
зии, како и уживателите по. инвалиднините опре-
делени според прописите за социјално осигурување; 

6) лицата на јавни работи организирани од др-
жавните органи или општествените организации, 
ако работат на тие работи најмалу шест часа дневно 
и примаат награда во натура или пари; 

*7) лицата што во срок од еден месец по преста-
нокот на работниот однос му се пријават заради 
заложување на надлежниот орган на службата за 
посредување на трудот, ако непосредно пред преста-
нокот на работниот однос биле осигурени најмалку 
шест месеци без прекин или дванаесет месеци со 
прекини за последните две години; 

8) лицата што во срок од еден месец по завр-
шеното стручно оспособување, односно по заврше-
ното школување во нижите стручни, средните или 
вишите школи Или на факултетите и високите 
школи му се пријават заради добивање работа на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот; 

9) лицата што во срок од еден месец по отслу-
жувањето на воениот срок во Југословенската на-
родна армија, или во срок од еден месец по завр-
шеното лекување потем отпуштањето од таа ве: а 
служба му се придаваат на надлежниот орган на 
службата за посредување на трудот заради доби-
вање работа, ако биле осигурени најмалку шест ме-
сеци без прекин или дванаесет месеци со прекини 
за последните две години пред да стапат на отслу-
жување на воениот срок т: ти на таа воена служба 
стапиле непосредно по заит шеното стручно оспосо-
бување или школување; 

10) лицата повредени на организирани јавни ра- -
боти или други организирани акции од општествен 
интерес, доколку не се опфатени во точката 6, како 
и другите лица што според одделните прописи се 
осигурени за случај на несреќа при работата — го 
поглед на лекувањето од повредите во врска со не-
среќата при работата. 

Ако лицата од точ. 8 и 9 на претходниот став 
стапат на работа а дополнително ќе^с јде до преста-
нок на работниот однос пред да поминале ЕО оси-
гурувањето најмалку шест месеци, го задржуваат 
правото од здравственото осигурување под ус лоз 
да му се пријават во срок од еден месец по пре-
станокот на работниот однос на надлежниот орган 
на службата за посредување на трудот заради до-
бивање работа. 

Член 12 
Според одредбите од свој закон се осигурени и 

членовите од фамиликте на работниците и службе-
ниците (член 9) и го лицата изедначени со низ 
(член 10), 1т:то*;::тггѕг.т на тср:1тс^т^ата Федератив-
на Народна Регп-5лика Југославија. 

Според сг Јате сд стсј га:глч сз сотироски и 
членовите од е]:-лтолпите ?та липата У Г Г Т ? - Ј Ј : ГА шко-
лување односно стручно усовршување (член И 
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точка 3), членовите од фамилиите на уживателите 
на пензии и инвалиднини според 'прописите за со-
цијалното осигурување (член 11 точка 5) и члено-
вите од фамилиите на лицата пријавени заради 
добивање работа при органот на службата за по-
средување на трудот (член 11 точ. 7 и 9), што жи-
веат на територија а на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

Брачниот другар и децата од лицата на служба 
во странство (член 9 ст. 3) се осигурени според од-
редбите од овој за мои и кога престо јуваат во зе-
мјата каде што се ка служба тие лица. 

Член 13 
Правата од здравственото осигурување во сми-

сла на членот 12 од овој закон ги имаат следниве 
членови од фамилијата на осигуреникот; 

1) брачниот другар, како и децата (брачни, вон-
брачни, усвоени, пг синоди и деца без родители зе-
мени на издршка) до наполнетата 16-та година во-
зраст, а ако се на школување — до крајот на про-
пишаното редовно школување но најдоцна до на-
полнетата 25-та година возраст, под услов осигуре-
никот да го издржува брачниот другар односно 
децата; 

2) родителите, очувот и маштеата, дедото и ба-
бата, ако се неспособни за работа и немаат соп-
ствени приходи достаточни за издршка, та поради 
тоа ги издржува осигуреникот; 

3) браќата, сестрите и внучињата — до напол-
неа ата 16-та година возраст, а ако се на школување 
— до крајот на пропишаното редовно школување 
ко најдоцна до наполнетата 25-та година возраст, 

немаат родители како ни приходи достаточни 
за издршка, та поради тоа ги издржува осигуре-
никот. 

Децата земени на издршка, браќата, сестрите и 
внучињата ги имаат правата од здравственото оси-
гурување и кога имаат родители, ако родителите 
ценело и трајно им се неспособни за стопанисува-
н а како и јЗО случај кога родителите им се наоѓаат 
г.ј издржување казна, или ја напуштиле земјата, 
it ли им е непознато живеалиштето, а родителите 
немаат имот од кој би можеле да се издржуваат 
децата — додека трае таквата состојба. 

Ако детето, односно братот, сестрата или вну-
чето го прекинало школувањето поради боледува-
ње одобрено од надлежниот орган на јавната здрав-
ствена служба; та поради тоа било спречено да го 
заврши школувањето до наполнетата 25-та година 
возраст, здравственото осигурување се продолжува 
до завршетокот на редовното школување, но нај-
доцна до наполнетата 26-та година возраст. 

Ако децата, браќата, сестрите или внучињата 
стават исцело и трајно или за повеќе од една го-
дина неспособни за стопанисување пред да ги на-
полнат годините на возраст определени во ставот 1 
точ. 1 и 3 па овој член им сз продолжува правото 
на здравственото осигурување за сето време додека 
трае таа неспособност. 

Сојузниот Свршен совет определува со свои 
прописи: најмал износ на приходите од членовите 
на фамилијата кој се естета достаточен за издршка, 
услови под кои се сме" а дека осигуреникот фак-
тичко го издржува членот па фамилијата, како и 
услови и начин на утврдувањето неспособноста за 
работа. 

Како осигуреници во смисла на овој закон се 
сметаат лицата од чл. 9 до 11 на овој закон 

Член 14 
Правото од здравственото осигурување според 

одредбите од овој закон ги имаат и: * 
1) брачниот другар на осигуреникот што не се 

здобил со правото на фамилијарна пензија затоа 
што не ги наполнил пропишаните години возраст ако 
во моментот на смртта на осигуреникот бил постар 

од 40 години (жена) односно 55 години (маж), или 
ако бил помлад а има на издршка дете*ломл-адо од 
14 години, или ако му се пријавил во срок од три 
месеци по смртта на осигуреникот на надлежниот 
орган на службата за посредување на трудот за-
ради добивање работа; 

2) брачниот другар на осигуреникот во случај 
на развод бракот, ако со судско решение му е опре-
делена издршка и ако ги исполнува условите од 
претходната точка, односно ако е трајно неспосо-
бен за работа за сето време додека го има пра-
вото на издршка; 

3) родителите на умрен осигуреник што ги из-
држувал тој до својата смрт, а кои не се здобиле 
со правото на фами лиј арна пензија затоа што не 
ги наполниле пропишаните години возраст или за-
тоа што фамилијарната пензија е исцрпена од 
страна на другите членови на фамилијата 

Член 15 
Странските државјани што на територијата на 

Федеративна Народна Република Југославија се во 
служба на меѓународните организации и установи, 
странските дипломатски или конзуларни претстав-
ништва или во лична службава странските држав-
јани што уживаат дипломатски имунитет, се иззе-
мени од осигурувањето според одредбите од овој 
закон, ако со договорите или со меѓународните спо-
годби не е установено правото на здравствено оси-
гурување и за тие лица. 

Странските државјани спомена ги во претход-
ниот став можат да го користат правото на здрав-, 
ствената заштита според овој закон ако установата 
односно организацијата доброволно го пријави на 
осигурување целокупниот свој персонал 

ГЛАВА Ш 
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Здравствена заштита во случај на болест и по-
вреда, бременост и раѓање 

Член 16 
Здравствената заштита оловака: 
1) лекарски преглед и лекуван-е во здравстве-

ните установи и дома кај болниот": 
2) давање лекови и други лековити средства и 

санитетски материјал потребен за л е т а њ е ; 
3) лекарска и друга с,оучна нега и помош 

г/оед, за Бреме и потем раѓањето во здравствените 
установи и дома кај родилката: 

4) нега на забите (вадење, лекување и пло:*.би-
рање заби); 

5) лекување со потполна снабденост во оние 
објекти на природните лекувалишта што се орга-
низирани како здравствени установи, кога е нужно 
такво' лекување. 

Под одделни услови определени со овој закон 
па осигурениците им се осигуруваат и следниве 
видови здравствена заштита: 

1) заоотехиичка помош и забни протетици 
средства; 

2) протези и други ортопедски пом еш ни и са-
нитарни направи'; 

3) лекување во П О М Р Д Н И лекувалишта без 
снабденост кога такво лекување е корисно но не 
е нужно. 

Со здравственото осигурување редовно се оси-
гурува разликата меѓу трошоците за обични обувки 
и трошоците за ортопедски обувки. Кога ортопед-
ските обувки имаат својство на ортопедско пома-
гало или е составен дел од ортопедска помошна 
направа, со здравственото осигурување се осигу-
рува полниот износ на трошоците за ортопедска«, 
обувки. 
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За трошоците на сместување и снабдување во 
природните лекува лишта (став 1 точка 5) заводите 
за социјално осигурување плаќаат паушални из-
носи кои ги определува републичкиот (покраински-
от, оФ&к-ениоФ) совет за народно здравје и социјална 
политика по предлог од републичкиот (покраин-
скиот, обласниот) завод за социјално осигурување. 

определените паушални износи се задолжи-
телни за сите заводи за социјално осигурување. 

Сојузниот извршен совет односно органот овла-
стен од него може, по предлог од советот за народ-
но здравје и социјална политика на народната репу-
блика, да определи кои објекти во поодделни при-
родни лекувалишта се сметаат како здравствени 
установи. 

Член 17 
Сојузниот извршен совет, односно органот 

овластев од него, определува: 
индикации и конФраиндикации за лекување во 

природните лекувалиште; 
индикации за заботехничка помош и потреба -од 

протези и ортопедски помагала; 
станда?оди (квалитет, срок на траењето и ел.) за 

материјали во заботехничките работи, за изработка 
протези, ортопедски помагала, санитарии направи 
и слично, како и видови и типови ортопедски по-
магала и санитарни направи. 

Сојузниот извршен совет може со свои прописи 
да ги определи нормите за количините лекови при 
нивното пропишување и начинот на издавање на 
лековите и други лековити средства и санитетски 
материјал потребен за лекување. 

По барањето од осигуреното лице можат да се 
извршат заботехнички работи и да се испорачат 
протези, ортопедски помагала и санитарни направи 
над пропишаните стандарди, ако разликата во це-
ната ќе ја плати осигуреното лице. 

Член 18 
Правото на здравствената заштита предвидена 

во членот 16 став 1 од овој закон го имаат сите 
осигуреници (чл. 9 до 11). 

- Правото на здравствената заштита предвидена 
во членот 16 став 1 точ. 1 до 4 го имаат сите чле-
нови од фамилијата (чл. 13 и 14) на осигурениците 
споменати во членот 12 на о©ој закон. 

Сојузниот извршен совет определува со свои 
прописи: 

1) кои членови на фамилијата имаат право на 
здравствена заштита од членот 16 став 1 точка 5 
од овој закон, и 

2) кое време треба осигуреникот да биде оси-
гурен за да имаат неговите членови на фамилијата 
право на тој вид здравствена заштита. 

Работниците и службениците (член 9) и лицата 
на доброволна пракса (член 11 точка 4) имаат пра-
во на здравствена заштита ако се редовно на ра-
бота најмалку со полована полно работно време 
препишано за работите на кои работат. По исклу-
чок, правото на здравствена заштита го имаат оси-
гурениците и кога не работат нај малу половина 
полно работно време затоа што според оценката од 
надлежниот здравствен орган не се способни за 
работа со најмалку половина полно работно време, 
ако се на работа со онолку време колку што и' од-
говара на нивната работна способност. Тоа право 
го имаат и осигурениците — жени што поради до-
ење на детето работат со скусено работно време 
според одделните прописи. 

Правото на здравствена заштита им припаѓа на 
осигурениците (чл. 9 до 11) без обѕир на должината 
на работното време кога е потребна таа заштита во 
виска со повредата поради несреќа при работа, од-
р е н о во врска со професионално заболување за 
коешто на осигуреникот му припаѓаат правата како 
за случај на несреќа при работата^ 

Членовите од фамилии!е на работниците и слу-
жбениците на работа со непотполно рабе: го време 
имаат право на здравствена заштита според овој 
закон само во случаи кога осигуреникот има право 
на работа со скусено оаboтло време според оддел-
ните прописи. 

Член 19 
Пр-.зото на здравствената заши/га предвидела 

во членот 16 ставот 2 од овој закон го имаат: 
1) работниците и службениците во работен од-

нос (член 9) и избраните функционери во опште-
ствените организации, стручните здруженија и ко-
морите (член 10 точка 2), — ако се на работа со 
полно редовно работно време и ако се осигурени 
најмалку шест месеци без прекин напосредно пред 
побелувањето или најмалку дванаесет месеци со 
прекини за последните две години пред побелува-
њето ; 

2) лицата што се времено вон работен однос 
(член И то*;:. 7 и 8) — ако се осигурени најмалку 
шест месеци без прекин или дванаесет месеци со 
прекини за последните две години пред побелува-
њето; 

3) членовите на претставничките тела на орга-
ните на власта (член 10 точка 1); 

4) учениците во стопанството (член 11 точка ±); 
if) уживателите па пензии и инвалиднини од 

социјалното осигурување (член 11 точка 5). 
По исклучок од одредбите на ставот 1 точка 1 

од овој член, работниците и службениците во р а -
ботен ОДР!ос имаат право на здравствената заштита 
од членот 16 став 2 од овој закон и кога не работат 
со полно работно време затоа што по оценка ед 
надлежниот здравствен орган не £е способни за 
работа со полно работно време, ако се на работа 
со работно време коешто и' одговара на нивната 
работна способност. Тоа право го играат и осигуре-

% ниците — же НР! кои поради доење дете работат со 
скусено работно време според одделните прописи. 

Правото на здравствената заштита предвидена 
во членот 16 став 2 од овој закон припаѓа без обѕир 
па времето поминато во осигурувањето, ако е 
тозбна таа заштита во врска со повредата пор гл и 
несреќа при работата, односно со професионалното 
заболување за коешто на осигуреникот му припа-
ѓаат правата като за случај на несреќа при рабо-
тата според одделните прописи. 

Под условите од ст. 1 и 2 на овој член, правото 
на здравствената заштита предвидена во членот 16 
став 2 од овој закон го имаат брачниот другар и 
децата на осигуреникот (члр»н 13 ста", 1 точка 1 и 
член 14 точ. 1 и 2). 

Сојузниот извршен совет определува со свои 
прописи: 

1) кси видови здравствена заштита од членот 
16 став 2 на овој закон им се осигуруваат на чле-
новите на фамилиите споменати во членот 13 став 
1 точ. 2 и 3 и во членот 14 точка 3 од OBOI з?кон, и 

2) кое време треба осигуреникот да биде -оси-
гурен за да имаат тие ч лено зи на фами липата игра-
на определени видови здравствена заштита 

Ччен 20 
Со правото на здравствена заштита под условите 

од чл. 18 и 19 на овој закон се здобиваат осигуре-
ниците со засновување работен однос или со здо-
бивање со друго својство кое дава право на здрав-
ствено осигурување според овој закон (чл. 9 до 11). 

Правото на здравствена заштита трае за сето 
време додека постои својството што го дава пра-
вото на здравствено осигурување во смисла на чл. 
9 до 11 од овој закон, како и еден месец по преста-
нокот на тоа својство. 

Лекувањето започнато за време траењето на 
осигурувањето се продолжува и по престанокот на 
осигурувањето, и тоа за еден месец, без обѕир на 
работната способност на осигуреникот, а ако оси-



Страна 702 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 8 декември 1954 

гуреникот во тој срок станал времено неспособен 
за работа поради болест, лекувањето се продолжува 
за сето време додека осигуреникот е времено не-
способен за работа поради болест. 

Член 21 
Членовите од фамилијата од осигурања што 

бил ост усен најмалку шест месеци без прекин или 
дванаесет месеци со прекини за последните ге-
ди:; и непосредно пред да стапи на отслужување 
воениот срок го Југословенската народна армија, 
го задржуваат правото на здравствено осигурување 
и за Бремето додека осигуреникот се наоѓа на таа 
воена служба. 

Правото на здравствено осигурување го имаат 
и членовите од фамилијата на осигуреник што по 
отслужувањето на воениот срок во Југословенската 
народна армија го задржува правото на здравстве-
но осигурување во смисла на членот 11 точка 9 од 
овој закон. 

2. Надоместувањето место плата во случај на болест 
Член 22 

Работниците и службениците (член 9), члено-
вите на претставничките тела на органите на вла-
ста (член 10 точка 1), избраните лица на постоја-
ните должности во општествените организации, 
стручните здруженија и коморите (член 10 точка 2) 
и учениците во стопанството (член 11 точка 1) имаат 
право на надоместување место плата кога: 

1) поради болест или повреда се времено неспо-
собни за работа; 

2) заради лекување или медицински испиту-
вања се сместени во стационарните здравствени 
установи, освен* во случаите од членот 16 став 2 
точка 3 на О Б О Ј закон; 

3) како времено неспособни за работа поради 
болест тг ли повреда се упатени, по предлог од над-
лежниот лекар ка јавната здравствена служба, во 
некое друго место заради куќна нега или позгодни 
климатски услови (промена на престојот); 

4 ) се спречени да работат било потполно или 
делум поради определено лекување или лекарски 
преглед или медицински испитувања, кои не можат 
да се извршат вон редовното работно време на оси-
гуреникот; 

5) се спречени да работат затоа што по наредба 
од надлежниот ' соган на здравствената служба се 
изолирани како бацилоносци или поради заразна 
болест во нивната околина; 

6) од надлежниот орган на јавната здравствена 
служчба се одредени да негуваат болен член на по-
тесната фамилија; 

7) од надлежниот орган на јавната здравствена 
служба се одредени за придружник на болен упа-
тен на лекување или лекарски преглед во .чек >е 
друго место, ако за тоа време нг им припаѓа ре-
довна голата како на лица ка службено патување. 

Учениците и студентите на задолжителна прак-
тична работа (член 11 точка 2), лицата на ДРВНИ 
работи (член 11 точка 6) и лицата осигурени са 
случај на несреќа при работата (член 11 точка 10), 
имаат право па надоместувањето само ако се вре-
мено не спс собни за работа или сместени заради ле-
кување во статутарна здравствена установа го 
врска со повреда поради несреќа при работата или 
професионално заболување. 

Уживатели на пензија што се на работа имаат 
право на надоместувањето место плата во случаите 
од ставот 1 на овој член ако за времето во кое се 
на работа не примаат пензија. 

Член 23 
Надоместувањето место плата се определува 

редовно врз основа на сродноста на платите со по-
стојаните додатоци за работа во редовното работно 
време исплатени за последните три месеци пред 

оној меаац во кој настапил случајот што го дава 
правото на надоместување во смисла на чле лот 22 
на овој закон (основа за надоместување). 

Ако осигурувањето траело помалку од три ме-
сеци, како основа за надоместувањето се зема срод-
носта на платите неплатени до месецот во кој на-
стапил случајот што го дава правото за надоместу-
вањето. Ако случајот што го дава правото на на-
доместување настапил во месецот во кој е засновано 
осигурувањето, како основ за надоместувањето се 
зема платата договорена односно пропишана за ре-
довното работно време. 

Делот на платниот фонд ипо го распоредува 
дополнително стопанската организација не сз зема 
во основата за надоместување, но стопанските орга-
низации при расподелбата на платниот фонд ги 
земаат ЕО обѕир и дните на болувањето како да се 
поминати на работа. 

Сојузниот извршен совет може за поодделни 
категории осигуреници да установи со одделни 

'пропиен и паушални основи за надоместување ме-
сто плата, а може, не менувајќи ја битно висината 
на основата за надоместување, да пропише надо-
местувањето место плата да се определува и за сите 
осигуреници или поодделни категории осигуреници 
според разредите на осигурувањето односно според 
други основи по кои се разврнуваат работниците 
и службениците заради определување плата. 

\Чл$н 24 
Надоместувањето м^сто плата во случаите спо-

менати во членот 22 став 1 точка 1 и тон. 3 до 6 
од овој закон изнесува: 

1) 80% од основата за надоместување (член 23) 
за ̂ првите седум дена, а 90% од основата за надоме-
стување потем седум дека~— за осигурениците што 
сеГ"осигурени најмалку шест месени без прекин или 
^анаесет месеци со прекин за последните две го-
дини непосредно пред да почне правото на надоме-
стување; 

2УШ% од основата за надоместување за првите 
седум дена, а 70% од основата за надоместување 
потем седум дена — за осигурениците што пред да 
почне правото на надоместување не се осигурени 
шест месеци без прекин или дванаесет месеци со 
прекини за последните две години. 

" На осигурениците што ќе стапат на работа по 
завршеното стручно оспособување односно школу-
вање, та ќе станат неспособни за работа поради 
болест пред да го наполниле пропишаното време па 
осигурувањето за полно надоместување (став 1 точ-
ка 1), им припаѓа надоместување место плата по 
точката 1 на предниот став, независно од траењето 
на осигурувањето. 

Ако осигуреникот во срок од триесет дела по 
престанокот на боледувањето ќе стане одново вре-
мено неспособен за работа ед рѓата бодеа?, новото 
боледување се смета како продолжување па пора-
нешното боледување. 

-Член 25 
На учениците во стопанството — без обзир на 

видот га заболувањето, на осигурзлиците чијашто 
неспособност за работа е предизвикана со несреќа 
при работата или со професионално заболување, 
како и на осигурениците што се определени, за при-
дружник на болниот (член 22 став 1 точка 7), и и 
припаѓа надоместување место плата, по исклучок 
од одредбите на членот 24 став 1 на овој закон, од 
првиот ден на изостанувањево од работа во висина 
на полниот износ на основата за надоместување 
(член 23). 

На осигурениците болни од туберкулоза (од 
сите форми) им припаѓа надоместување место пла-
та, по исклучок од одредбите на членот 24 став 1 
од ОВОЈ' закон, од првиот ден на изостанувањето од 
работа во висина на полниот износ на основата за 
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надоместување ако се осигурени најмалку шест ме-
сеци без прекин или дванаесет месеци со прекини 
за "последните две години пред да почне правото на 
надоместување, а во висина од 75% од основата за 
надоместување ако не го исполнуваат тој услов на 
претходното осигурување. 

Член 26 
Стопанските и другите организации како и ра-

• ботодавЦИТе плаќаат од своите средства надоместу-
вање место плата за првите седум дена неспособ-
ност за работа поради болест и повреда за осигу-
рениците — мажи, како и половина од тоа надо-
местување за осигурениците — жени. 

Установите плаќаат надоместување место плата 
на товар на нивната претсметка во сите случаи до 
крајот на оној месец во кој започнало правото на 
надоместувањето. 

Член 27 
Кога лекар на јавната здравствена служба во 

текот на лекувањето на осигуреникот што прима 
надоместување место плата ќе установи дека здрав-
ствената состојба на осигуреникот е подобрена до 
таа мерка што би можел да работи со скусено ра-
ботно време и дека таквата работа од здравствено 
становиште би била корисна за воспоставување 
полна работна способност, ќе му одреди на осигу-
реникот работа со скусено работно време. За вре-
мето на работата со скусено работно време на оси-
гуреникот му припаѓа дел од надоместувањето ме-
сто плата (чл. 24 и 25) што му одговара сразмерно 
на времето поминато на работа спрема полното ре-
довно работно време. 

Работата со скусено работно време од прет-
ходниот став се врши под надзор на надлежниот 
лекар на јавната здравствена служба, а може да 
трае најдолго една година. 

Стопанските организации и установи при кои 
осигуреникот бил на работа до помолувањето дол-
жни се во случаите од ставот 1 на овој член да му 
осигурат на осигуреникот работа со скусено работно 
време. По исклучок, стопанската организација од-
носно установата може да биде ослободена од таа 
должност ако надлежната инспекција на трудот 
утврди дека воопшто или за определено време не 
подои можност да се осигури работата со скусено 
работно време. 

Член 28 
К с а осигуреникот поради определен лекарски 

преглед, лекување или медицинско испитување 
(член 22) став 1 точка 4), или затоа што е опреде-
лен за придружник на болен (член 22 став 1 точка 
7), бил спречен да работи извесно време во текот 
на работниот ден, му припаѓа надоместување место 
плата (чл. 24 и 25) во сној дел што му одговара на 
сразмерот меѓу времето поминато вон работа и пол-
ното работно време. 

• На осигуреникот што ќе побара за време на 
редовното работно време лекарска помош што мо-
жел да ја користи и вон работното време, не му 
припаѓа надоместување место плата за изгубеното 
работно време. По исклучок, на осигуреникот му 
припаѓа надоместување и во таков случај ако над-
лежниот лекар на јавната здравствена служба по-
тврди дека барањето на лекарска помош во работ-
ното време било оправдано. 

Член 29 \ 
На осигуреник што се наоѓа заради лекување 

или недицинско испитување во здравствена уста-
нова во која има потполно снабдување (стационарна 
здравствена установеа), му припаѓа правото на 

, дјлоко надоместување место плата, чија висина 
рШЈШ! од бројот на пликовите на фамилијата што 
;ги издржува осигуреникот (член 13). 

Деленото надоместување се определува во про-
цент од надоместувањето што би му припаѓало на 
осигуреникот според чл. 24 и 25 од овој закон, и 
изнесува: 

. 50% — за осигурениците без фамилија; 
75% за осигурениците со еден член на фа-

милијата; 
90% — за осигурениците со два члена на фа-

милијата; 
100% — за осигурениците со три или повеќе 

членови на фамилијата.^ « 
Членовите на фамилијата што се на работа како 

и членовите на фамилијата — уживатели на пензија 
не се земаат во обѕир при определувањето висината 
на деленото надоместување место плата. 

На уживателите на пензии, како и на ужива-
телите на инвалиднини поради намалување работ-
ната способност над половина, им припаѓа за вре-
мето на лекување во стационарните здравствени 
установи намален износ на пензијата односно ни-
ва лиднината според ставот 2 на овој член. Соју-
зниот изршен совет ги определува со свои прописи 
износите под кои нема да се врши намалување на 
пензиите и инвалиднииите во смисла на претход-
ните ставови, како и начинот на намалувањето фа-
ми лијарните пензии кога се во прашање повеќе 
соуживатели. 

Член 30 
На укрцаните морнари на големата крајбрежна 

PI ли на долгата пловидба, како и на бродарите укр-
цани на бродовите на речната пловидба, додека се 
наоѓаат во странство како членови на посадата, 
стопанската организација на којашто и' припаѓа 
бродот е должна да го осигури за свој трошок по-
требното лекување и полното снабдување за сето 
време на боледување. Ова важи и за времето до-
дека се задржува бродот во странски пристаништа, 
ако поради природата на болеста не е нужно да се 
искрца болниот заради сместување во болница. г:о 
кој случај трошоците на болничкото лекување па-
ѓаат на товар на надлежниот завод за социјално 
осигурување. 

За време на боледувањето поминато на брод 
осигуреникот има право на надоместување место 
плата според одредбите на членот 29 од овој 

Член 31 
Во времето на претходното осигурување од 

шест односно' дванесет месеци предвидено според 
одредбите од овој закон се засметува и времето што 
осигуреникот го поминал како ученик во стопан-
ството, времето на поранешното примање на надо-
местување место плата за време на боледувањето, 
бременоста и раѓањето, времето на примањето на 
пензија и инвалиднина според прописите за соци-
јалното осигурување поради намалување работната 
способност над половина, времето поминато на воена 
вежба, времето поминато вон работен однос за кое-
што осигуреникот му е пријавен на органот на слу-
жбата за посредување на трудот ако бил претход::а 
осигурен најмалку шест месеци без преп лп и а: 
дванаесет месеци со па ек кар: са последице ДЕС- го-
дини, како и времето поминато на не ил сао от-
суство до триесет дека. 

При утврдувањето дали постои непрекинато 
осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е 
прекинато во случај на преминување од еден4 тг.. -
ботен однос во друг ако до новото стапување на са-
бота не поминало повеќе од триесет дена, односно 
ако осигуреникот му се пријавил во тој срок на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот заради добивање работа. 

Стапувањето на работа непосредно пред стапу-
вање на служба во посто јан пот кадар ка Југосло-
венската народна армија ќе се смета како непре-
кинато, и времето на тоа работење се собира со 
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времето на работењето по отпуштањето од таа слу-
жба, ако до поверното влегување на работа не 
поминало пољске од триесет дена, односно ако оси-
гуреникот му се пријави во тој срок на органот на 
службата зи посредување на трудот заради доби-
вање работа. 

При одредување правото на надоместување 
кес.о плата па иселениците — повратници се смета 
дека тие ги исполнуваат условите од претходното 
осигурување според одредбите од овој закон. 

Член 32 
Правото на надоместување место плата го има 

осигуреникот за сето време додека постои времена 
неспособност за работа, т. е. додека надлежниот ле-
кар на јавната здравствена служба, односно лекар-
ската комисија не утврди дека е воспоставена ра-
ботата способност, или додека не ќе биде комиси-
ски утврдено дека настапила инвалидност. 

Zlz сЈлгур ат:тот ш.о ќе стане времено неслосо-
i/гл -а работа поради болест за времето додека се 
наоѓа па неплатено отсуство, му припаѓа надоме-
стување место плата само по истекот на исплате-
ното отсуство, ако во тоа време уште постои неспо-
собноста за рабо га поради болест. 

Член 33 
Надоместувањето место плата за време на нгеу-

вање на болен член од фамилијата на осигуреникот 
му припаѓа најмногу за петнаесет дена — ако бол-
ниот член на фамилијата е помлад од 14 години, а 
најмногу за седум дена — ако болниот член на фа-
милијата е постар од 14 години. 1 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
надоместувањето место плата за време на негување 
болен член од фамилијата може да се продолжи и 
над седум односно петнаесет дена. Продолжувањето 
ка правото i::i надоместување се одобрува најмногу 
до триесет дела, по предлог од надлежниот лекар 
на јавната здравствена служба. По исклучок, 
•кота на болно ^тте што го дои мажа му е неопходно 
потребна п у к н а т а пега, се одобрува продолжува-
њево на правото на надоместување и над триесет 
дена, гш предлог од надлежната лекарска комисија. 

Собранието на околискиот (градскиот) завод за 
социјално осигурување ги установува со свое ре-
шение слт/чаите и условите за исклучително продол-
жување правото на надоместување поради негување 
болен т~теп од фамилијата. 

Член 34 
Осигурените лица кога се наоѓаат во притвор 

или истражен затвор го задржуваат правото на 
здравствената заштита според овој закон за сето 
време додека се осигурени. Под истите услови го 
задржуваат правото на здравствената заштита и 
членовите од фамилијата на осигуреник што се на-
оѓа во притвор или истражен затвор. 

Ако осигуреникот ќе биде ставен во притвор или 
истражен затвор за времето додека го прима надо-
местувањето место плата (член 22), MV припаѓа од 
првиот ден на идниот месен, по донесувањето на ре-
шението за ставањето во притвор или истражен 
затвор на^алего надоместување мести тг лата за вре-
ме додека трае одобреното боледува ње. 

Нрма^с-^ото надочеетуг-ање го случаите од прет-
ходниот став се исплатува во обемот предвиден за 
надоместување на работниците и службениците за 
времето на отстранување од работа односно од дол-
жиме"1 — според "̂ '"о еп си те за на доме crrvpn р-ата на 
работниците и службениците на стопанските орга-
низации за време на отсуствување од работа, одно-
сно според прописите за платите на државните слу-
жбеници. 

На осигуреникот од ставот 2 на овој член кога 
ќе биде пуштен од притвор или истражен затвор 
затоа што постапката против него е запрека со пре-
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вссилно решение, или што со правосилна пресува е 
ослободен од обвинението, или обвинението е Одби-
ено — но не поради ^надлежноста на судот, му се 
исплатува разликата до полниот износ на надоме-
стувањето место плата кое му припаѓа. 

За времето на издржувањето на казната затвор 
или строг затвор на осигуреното лице не му припа-
ѓаат правата од здравственото осигурување според 
овој закон. 

Членовите од фамилијата на осигуреник што се 
наоѓа на издржување казната затвор до- шест 
сеци, го задржуваат правото на здравствената за-
штита. од членот 16 став 1 тон. 1 до ако на оси-
гуреникот не му престанало осигурувањето за вре-
мето додека ја издржува казната. 

Член 35 
На осигуреник што од заводот оа социјално оси-

гурување е упатен во страотно зарад:: специјално 
лекување, за време на престојот во е да гство му. 
припаѓа далеко надоместувате ме:то плата, според 
членот 29 од овој залаат 

Член 36 
Осигуреник што во срок од триесет дена п«"4 пре-

станокот па осигурувањето ќе стане неспособен за 
работа поради болест ед која се лекувал непосред-
но пред престанокот на осигурувањето, има право на 
надоместување место плата за сето ар еме додека о 
времено неспособен за работа поради таа болест. 

Правото на надоместување место плата го има 
и осигуреникот што ќе стане неспособен за работа 
поради болест што станала по разрешувањето од 
должност а пред да истече отказниот срок. 

На осигуреник што бил осигурен најмалку шсст 
месеци без прекин или дванаесет месеци со прекини 
за последните две години непосредно пред престано-
кот па осигурувањето, а кој ќе стане неспособен за 
работа поради болест што станала во срок од три-
есет дена по про: .анокот на работниот однос, му 
припаѓа дадеме дување место плата според чл. 24 и 
25 односно според членот 29 од свој закон, под услов 
пред побелувањето да му се пријавил на надлежни-
от орган па службата за посредување на трудот. 

Иа осигурениците што немаат право на надо-
местување место плата според одредбата од прет-
ходниот став, а кои примаат според одделните про-
писи материјално осигурување додека се наоѓаат 
времено вон работен однос, им се продолжува испла-
тата на тоа материјално обезбедување и, за времето 
додека се неспособни за работа поради болест или 
бременост и раѓање, што настапине по престано-
кот на работниот однос. 

, Член 37 
Осигуреникот не се здобива односно го туси 

правото на надоместување место п лата за врг--тсто 
на болеста: 

1) ако станал неспособен за работа пора:;;; по-
следица на кривичното дело за кое е осуден со 
правосилна судска пресуда: 

2) ако свесно ја- предизвикал неспособноста за 
работа со намера да го користи правото сн прст оа ој 
закоп; 

3) ако намерно го спречувал оздравувањето од-
носно оспособувањето за работа; 

4) ако без оправдан разлог не се отдо> е на по-
каната на определен лекарски одмогло комисиски 
преглед 

Осигуреникот го губи правото па надоместува-
ње место плата од моментот коха ќе се утврдат де-
лата споменати во точ. 1 до 4 на претходниот стао, 
а губитокот на правото трае се' додека надлежниот 
лекар не ќе утврди дека престанале ти'етиите по-
следици од тие дела (став 1 тон. 1 до 3), односно до-
дека осигуреникот не се одзиве на поканата за пре-
глед (став 1 точка 4). 
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На осигуреник што без оправдан разлог не ќе 
се подложи на определено лекување за кое според 
прописите што постојат не е потребен одделен при-
стапов ќе му се запре исплатата на надоместува-
њето место плата за времето на боледувањето додека 

• не ќе постапи според издадените налози. 

3. Правата во случај на бременост и раѓање 
а) И а д о м е с т у в а њ е м е с т о п л а т а 

Член 33 
Осшурениците — жени што според членот 22 од 

овој закон имаа*г право на надоместување место 
плата, за време на отсуството поради бременост и 
раѓање имаат право на надоместување место плата 
во траење од деведесет дена, и тоа по правило че-
триееет и пгт дена пред и четириесет и пет дена 
по раѓањето. 

Надоместувањето место плата за време на от-
суство поради бременост и раѓање изнесува: 

1) за осигурениците — жени што се осигурени 
најмалку шест месеци без прекин или дванаесет ме-
сеци со прекини за последните две години непо-
средно пред раѓањето — 100% од основата за надо-
местувањето определена според членот 23 од овој 
закон; 

2) за осигурениците — жени што се о српу рени 
помалку од шест месеци без прекини или помалку 
од дванаесет месеци со прекини во последните две 
години непосредно пред раѓањето — 80% од осно-
вата за надоместувањето определена според чле-
нот 23 на овој закон. 

За времето поминато во здравствена установа 
во којашто родилката има потполно снабдување и' 
припаѓа надоместување место плата во ненамален 
износ. 

На осигуреник — жена од ставот 1 на овој член 
што и по истекот на отсуството по раѓањето е не-
способна за работа поради болест, и' припаѓа за вре-
ме таква неспособност надоместување место плата 
според чл. 24 и 25 односно 29 од овој закон. 

Член 39 
• 

На осигуреник — жена која за време од шест 
месеци по раѓањето, односно по предлог о̂д здрав-
ствената установа или од лекар на јавната здрав-
ствена служба, до истекот на осмиот месец по ра-
ѓањето работи со скусено работно време поради 
доење на детето, и' припаѓа за времето поминато 
вон работа делот од надоместувањето место плата 
од членот 38 став 2 иа овој закон што и' одговара 
па сразмерата на времето поминато на работа спре-
ма полното редовно работно време. 

На осигуреник — жена од ставот 1 на овој 
.член која во заштитниот период' на доењето ќе 
стане неспособна за работа поради болест, и при-
паѓа додека трае таа неспособност, покрај надо-
местувањето според претходниот став. и делот од 
надоместувањето место плата според чл. 24 и 25 од 
овој закон што му одговара на скусеното работно 
вре-ЈО. 

б) П о мо нг з а с п р е м а н а н о в о р о д е н о 
д е т е 

Член 40 
На осигурениците — жени што имаат прпзо на 

здравствено осигурување (чл. 9 до 11) им припаѓа 
за секое новородено дете помош за спрема на 
детето. 

Правото на помош за спрема на детето го 
имаат и осигурениците (чл. 9 до 11) за случај на 
раѓање на женски член од нивната фамилија што 
има право на здравствено осигурување (чл. 12 и 13), 
ако се осигурени најмалку шест месеци без прекин 
или дванаесет месеци со прекини за последните 
Две години пред раѓањето на детето. Под еднакви 

услови тоа право го имаат и осигурените лица — 
жени од членот 14 на овој закон. 

Износот на помошта за спрема на новороде-
ното дете од ставот 1 на овој член го определува 
Сојузниот извршен совет со свои прописи. 

Собранието на околискиот (градскиот) заиод 
за социјално осигурување, како и собранието на 
републт: ^:г;от (покраинскиот, обласниот) завод за 
социјално осигурување, може да реши помошта 
за спрема на новороденото дете, место во пари, да 
се дава било во спрема потребна за правилна нега 
на детето, било делум во пари а делу:! БО сирома, 
со тоа што вкупната вредност на оваа помош 
треба да му одговара на износот на помошта опре-
делен со сојузниот пропис. 

Член 41 
Помошта за спрема на новороденото дете и' се 

исплатува на мајката, ако со прописите за спрове-
дувањето на овој закон не е определено да мег;е 
исплатата да се изврши и на друго лицз.' 

Помошта за спрема на новороденото дете при-
мена пред раѓањето на детето ја задржува осигу-
реникот и во случај на раѓање на мртво дете. 

Помошта за спрема на новороденото дете при-
паѓа и во случај кога детето е родено во срок од 
десет месеци по смртта на осигуреникот, односно 
по разводот на бракот со осигуреникот по којшто 
постои правото на оваа помош. 

4. Надоместување на патните трошоци 

Член 42 
Надоместувањето на патните трошоци опфаќа: 
1) надоместување на превозните трошоци, и 
2) надоместување за трошоците за снабдува-

ње и сместување за време на патувањето PI престо-
јот во друго место. 

Правото па надоместување на патните трошо-
ци го имаат осигурениците (чл. 9 до 11) и членовите 
на фамилиите од осигурениците од чл. 12, 13 и 14 
на овој закон во случаи кога: 

1) од здравствената установа, лекарската ко-
мисија или од надлежниот лекар на јавната здрав-
ствена служба се упатени во друго место на специ-
јален преглед или специјално лекување, или i-n ле-
кувањето во стационари здравствена установа: 

2) од заводот за социјално осигурување с^ по-
викани или упатени на комисиски или друг стру-
чен преглед за да се утврди здравствената состојба 
и работната способност или за да се оствари пра-
вото на здравствена заштита; 

• 3) од заводот за социјално осигуруваше се упа-
тени во природно лекувалиште. 

Трошоците за враќање на болни морнари и 
бродари до првото домашно пристаниште односно 
до пристаништето на припадноста на бродот па-
ѓаат на товар на стопанската организација на која 
и' припаѓа бродот. 

На морнарите и бродарргге што по искрцува-
њ е ^ во првото домашно пристаниште се упатуваат 
на лекување во местото на својот постојан пре-
стој или во здравствена установа, им припаѓа на-
доместување на патните трошоци како и во слу-
чаите од Е Г Р Б О Т 1 на овој член. 

Собранијата на околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување можат со свои одлуки 
да го установат правото на надоместување на 
патните трошоци и во следниве случаи: 

1) кога осигурениците односно членовите на 
фамилијата заминуваат од местото на работењето 
односно од местото на постојаниот престој со кое 
нема лекар, заради лекарски преглед или лекува-
ње до најблискиот лекар или до здравствена уста-
нова во друго моето; 

2) кога осигурениците се упатуваат на промена 
на престојот (член 22 став 1 точка 3). 
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Член 43 
Надоместувањето за превозните трошоци се 

дава спрема најкусата релација, според основната 
тарифа за редовните превозни средства на јав-
ниот сообраќај. 

Заводот за социјално осигурување • може во 
поодделни случаи по предлог од здравствената 
установа односно од надлежниот лекар на јавната 
здравствена служба, со обѕир на состојбата на 
болниот или должината на патот, да одобри да се 
употреби и брз воз или повисока возна класа од-
носно одделно превозно средство или друг попо-
волен начин на превозот. 

Одделниот начин на превозот во итни случаи 
го определува лекарот на јавната здравствена 

•служба со дополнително одобрение од надлежниот 
засад за социјално осигурување. 

Член 44 
Висината на надоместувањето за трошоците на 

снабдувањето и сместувањето за вренез па пату-
вање и престој во друго место ја определуваат со 
свои решенија собранијата на околискиот (град-
скиот) завод за социјално осигурување во грани-
ците на износот што ќе ги утврди собранието на 
републичкиот (покраинскиот, обласниот) завод за 
социјално осигурување. 

За децата до наполнетата седма година возраст 
припаѓа половина од надоместувањето за трошо-
ците на снабдувањето и сместувањето определено 
во смисла на претходниот став. 

Член 45 
Ако по оценка од надлежниот лекар на јавната 

здравствена служба, односно по оценка од лекар-
ската комисија или здравствената установа, на 
уживатслот на здравствената заштита му е нужен 
придружник за времето на патувањето, на осигу-
реникот му припаѓа надоместување на патните 
трошоци и за придружникот. 

За ден ата до наполнетата 14-та година возраст 
се смота ден а во секој случај е потребен придру-
жи:1 ' за г. темето на патувањето. 

СеС-рагнхто на околискиот (градскиот) завод 
за е^уујугуо осигурување ги установува со свое 
решение случаите во кои и зетовите под кои 
припаѓа тт поместување на парните тренуци на 
придружни:: тито престојува со еа тегнат за вре-
мето па лекувањето во здравствената установа. 
Решението а а надоместување се донесува прз осно-
ва па палењето од здравствената устево а а во која 
се лагуна Силниот, односно по предлог од лекар-
ската чсгусу'а тито ја утврдила потиснеа од ле-
ку ег еа го '-^наодно лекувалиште. 

Ако гту,гггужник на 'болниот е службеник на 
јавната знанствена служеа кој патува но иа- ог 
на здга^ е, усната уста геа", м е т о гадсместувањо 
за тра--опита на снабдувањето и е лга е гу в еа авто 
(член } г:у припаѓа соодветна дневница според 
прописите за надоместување на патните трошоци 
за служени патувања. 

Член 46 
Околискиот (градскиот) завод за социјално 

осигурувало е делумен да ги надомести трошоците 
на превозот на болниот при приемот во здравстве-
ната установа, на преместувањето од една во 
друга зл; зготвена устансва и па обраќањето од 
здравствената установа, нога потребата од гого во-
зење е ута. оден а од здравствената установа во која 
е лекуван бочниот. 

Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување е должен да им ги надомести трошоците 
на превезеното на уживателите на здравствена 
заштита и во случаи кога погали итноста или со 
обѕир па состојбата на болниот п^евозењето е из-
вршено без претходен њалог или одобрение од 
здравствената установа односно од надлежниот 
лекар на јавната здравствена служба. 

ГЛАВА IV 
НАДОМЕСТУВАЊЕ И ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА 

СМРТ 
Член 47 

Во случај на смрт на осигуреникот, како и во 
случај на смрт на член на фамилијата на осигу-
реникот што има право на здравствено осигуру-
вање (чл. 12 и 13), на фамилијата односно на оси-
гуреникот му припаѓа надоместување за трошо-
ците на законот. 

Ако закопот не го извршила, фамилијата на 
осигуреникот, односно осигуреникот, и' припаѓа па 
установата односно на лицето што го извршило за-
конот право на надоместување па фактичко сторе-
ните трошоци, но најмногу до износот на надоме-
стувањето кое според овој закон би и' припаѓало 
на фамилијата односно на осигуреникот. 

Собранијата на околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување определуваат со свои 
решенија во границите на износот што ќе ги утвр-

v ди собранието на републичкиот (покраинскиот, 
обласниот) завод за социјално осигурување, пау-
шални-износи што се исплатуваат како надоместу-
вање за трошоците на закопот. 

Член 48 
Во случај на смрт на работник или службеник, 

или на осигуреник што е изедначен со нив според 
'членот 10 точ. 1 и 2 на овој закон, на членовите 
на фамилијата (чл. 12 до 14), што ги издржувал 
осигуреникот до својата смрт, им припаѓа пс смртна 
помош во износ на едномесечно полно надоместу-
вање место плата. 

Во случај на смрт на уживател на пензија или 
уживател на инвалиднина поради неспособност за 
работа над половина според прописите за ' соци-
јалното 'осигурување, на осигурените членови на 
фамилијата (чл. 12 до 14) што уживате лет ги из-
држувал до својата смрт им припаѓа посмртна по-
мош во висина на едномесечната последна пензија 
односно инвалиднина. 

ГЛАВА V 
УЧЕСТВО НА ЗАВОДИТЕ ЗА С О Ц И Ј А Л Н О ОСИ-
Г У Р У В А Њ Е ВО С П Р О В Е Д У В А Њ Е Т О г ТАРТУФЕ 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА И Н Е С Р Б И 

ПРИ РАБОТАТА 
Член 49 

Заводите за социјално осигурување се ДОЛУ;, ЧИ 
активно да учествуваат и соработуваат со надле-
жните државни органи при оргѕг-пзирањето и 
спроведувањето на општите мерки за заштита на 
здравјето на осигурениците и членовите на. пеа-
ните фамилии, а особено во спроведувањето мер-
ките за отклонување причините на несреќните 
случаи и професионалните заболувања како и 
други штетни појави што се во врска со работата 
односио со работната околина и работните услови. 

Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување можат да се согласат заеднички да 
преземаат мерки на превентивната здравствена 
заштита за чие остварување е потребно да уче-
ствуваат повеќе заводи и поголеми материјални 
средства. 

Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување можат, согласно со органите надлежни 
по здравствч?ните прашања и со установите на 
јавната здравствена служба, заедно со нив да 
преземаат извршување на превентивни мерки за 
подрачја на повеќе околии или на целата тери-
торија на народната република (на покраина, 
област). 

Народните републики (покраина, област) ќе 
ги утврдат со поблиски прописи, со обѕир на оддел-
ните услови и можности на поодделни подрачја, 
определените обврски на заводите »а социјално 
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осигурување, како и на стопанските и други ор-
ганизации и установи во извршување на мерките 
за заштита на здравјето и работната способност 
на осигурениците во смисла на одредбите од овој 
закон. 

Член 50 
Лицата што првпат влегуваат, на работа, или 

што влегуваат на работа по прекин подолг од 
шест месеци, или што преминуваат од едно зани-
мање во друго, должни се да се подложат на прет-
ходен лекарски преглед во установа на јавната 
здравствена служба за да се утврди здравствената 
состојба и општата работна способност. 

Републичкиот (покраинскиот, обласниот) извр-
шен совет, односно народниот одбор на околи јата 
(градот) за своето подрачје, определува во кои 
срокови ќе се воведат задолжителни здравствени 
прегледи за стапување на работа во поодделни 
стопански дејности, ако за поодделни занимања 
не постои таква обврска според одделните пропи-
си, како и начинот на воведувањето и потребни 
мерки за воведувањето на задолжителни здрав-
ствени прегледи. 

Со закон на народната република ќе се опре-
дели начинот и условите за добивање работа на 
лицата за кои со прегледите во смисла на ставот 
1 од овој член ќе се утврди дека не се способни за 
работа на определени работи. Исто така ќе се оп-
редели начинот и условите за осигурување здрав-
ствената и материјалната заштита на лицата за ко-
ишто по завршеното стручно оспособување односно 
школување ќе се утврди со прегледите во смисла 
на ставот 1 на овој член дека се неспособни за ра-
бота, како и начинот и условите на здравствената 
и материјалната заштита на работниците и службе-
ниците при коишто ќе се утврди по подолг прекин 
на работата неспособност за работа. 

Член 51 
Стопанските организации се должни да орга-

низираат, во соработка со надлежните органи на 
здравствената служба а^со учество на заводот за 
социјално осигурување, редовни систематски пре-
гледи на учениците во стопанството и помладите 
работници до Јб години возраст, односно до на-
полнетата 21 година возраст — ако работат на 
работи штетни по здравјето. 

Стопанските организации се должни да оси-
гурат, со учество на заводот за социјално осигуру-
вање а во соработка со надлежните здравствени ор-
гани, периодични здравствени прегледи на лицата 
што работат на работи особено штетни или опасни 
по здравјето. 

Периодичните и систематските прегледи на 
осигурениците на работа кај стопанските органи-
зации, установите и работодавците што според 
одделните прописи задолжително се вршат, паѓаат 
на товар на односните стопански организации, 
установи и работодавци, доколку според одделните 
прописи не паѓаат на товар на народните одбори. 

Член 52 
Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-

гурување може да организира вонредни лекарски 
прегледи на сите осигуреници на работа во поо-
дделни стопански организации и установи, да уче-
ствува во постапката за испитување несреќните 
случаи, како и да бара комисиски да се испитаат 
работните услови и работната околина со цел да се 
отпловат причините на побелувањата и несреќите 
при работата односно професионалните заболувања. 

Член 53 
Околиските (градските) заводи за социјално о-

сигурување организираат со цел да се заштити 
здравјето на "осигурениците и членовите на нивните 
фамилии, во соработка со надлежните органи на 
јавната здравствена служба, повремени систематски 

и флуорографски прегледи на лицата опфатени со 
здравствената заштита според овој закон, системат-
ски прегледи на забите кај децата и младината — 
членовите на фамилиите на осигурениците, како и 
други слични мерки за спречување на заболу-
вањата. 

Член 54 
Околиските (градските) заводи за социјално 

осигурување можат да учествуваат, во соработка со 
општествените и стопанските организации и со слу-
жбата на социјалната заштита, во организирање 
заедничко залепување -на осигурениците, како и 
на децата и младината — членовите на фамилиите 
на осигурениците, на коишто со обѕир на нивната 
здравствена состојба или состојбата на фамилијата 
во која живеат им е потребно залепување. 

Заедничкото залепување на осигурениците или 
на децата во смисла на претходниот став заводите 
за социјално осигурување можат да го организи-
раат и самите. 

Собранијата на околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување ги определуваат со свои 
решенија условите и начинот на користењето на 
залепувањето во случаите од ст. 1 и 2 на свој 
член. 

ГЛАВА /VI 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

1. Остварување на правото на здравствена заштита 
Член 55 

Правото на здравствена заштита го оствару-
ваат осигурениците и членовите на нивните фами-
лии кај здравствените установи или кај лекарот на 
јавната здравствена служба врз основа на пропиша-
ната легитимација со која го докажуваат својство-
то на осигурено лице и врз основа на пропишаната 
исправа со која се утврдува личниот идентитет. 

Органите на јавната здравствена служба не мо- 1 

жат да не ја дадат здравствената помош во итни 
случаи затоа што осигуреното лице не е во мож-
ност својството на осигурено лице да го докаже со 
пропишаната легитимација. - * 

Член 56 
Осигурениците и членовите на фамилиите • 

го остваруваат правото на здравствена заштита, по 
правило, кај здравствените установи и кај лекг-
рст на јавната здравствена служба на подрачјето 
на заводот за социјално осигурување надлежен спо-
ред местото на работата односно постојаниот пре-
стој . 

по исклучок, осигурениците и членови го на 
фамилиите кога времено престојуваат вон подрач-
јето на надлежниот завод, можат да го остварат 
правото на здравствена заштита од членот 1G ст?в 
1 точ. 1 до 4 на овој закон и кај здравствена уста-
нова, односно лекар на јавната здравствена служба 
на подрачјето на заводот за социјално осигурување 
на коешто Бремено престојуваат. 

Ако според оценката на здравствената устано-
ва или лекарот на јавната здравствена служба спе-
цијалниот преглед или лекување не може да се 
изврши во здравствената установа на подрачјето 
на надлежниот завод за социјално осигурување, 
осигуреното липе го остварува правото на здрав-
ствени услуги, по правило, во најблискиот здрав-
ствен центар. По исклучок, заго дот за социјално 
осигурување гложе по образложен предлог од над-
лежната здравствена установа односно лекарот на 
јавната здравствена служба, да одобри специјал-
ниот преглед или лекување да се изврши во некој 
друг здравствен центар. 

Ако осигуреното лице без оценката од надлеж-
ната здравствена установа односно лекарот, или 
без одобрение од надлежниот завод за социјално 
осигурување, користи лекување или специјални пре-
гледи кај здравствена тет ги оса или лекар на јавната 
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здравствена служба вон подрачјето на надлежниот 
завод, надлежниот завод за социјално осигурување 
ги сноси трошоците на лекарскиот преглед и леку-
вање од членот 16 став 1 тон. 1 до 4 на овој закон, 
но не е должен да ги плати патните трошоци во 
врска со тој преглед односно лекување. 

Трошоците за лекување во природни лекували-
ште паѓаат на товар на заводот за социјално осигу-
рување сагло за осигуреното лице што го упатил на 
такво лекување. 

Член-57 
Ако осигуреникот, односно член на фамилијата 

на осигуреникот користел здравствени услуги кај 
лекар вон надлежната јавна здравствена установа, 
заводот за социјално осигурување ќе ги надомести 
трошоците за прегледот, лекувањето и превозот кога 
поради итноста на случајот или други објективни 
причини не било можно да се бара здравствена 
помош од лекар на јавната здравствена служба. 

Член 58 
Лекувањето во странство на товар на социјал-

ното осигурување може да го одобри надлежниот 
републички (покраински, овластен) завод за социјал-
но осигурување врз основа па решение од повисо-
ката лекарска комисија на републичкиот (покра-
инскиот, обласниот) завод за социјално осигурува-
ње за потребата од лекување во странство. 

Решението за лекување во странство повисо-
ката лекарска комисија може да го донесе само по 
претходно прибавено мислење од колегиумот на со-
одветната универзитетска клиничка болница дека 
лекувањето во земјава не може со успех да се из-
врши, а лекувањето во странство да е можно'и дека 
веројатно би било успешно. 

Сојузниот извршен совет со свои прописи може 
поблиску да ги определи условите и постапката за 
упатување на осигуреното лице на лекување во 
странство, 

Член 59 
Лоса алката за упатување на Осигуреното лице 

во здравствените установи на лекување и начинот 
на давањето на здравствени услуги на осигурените 
лица упатени во здравствените установи ги опре-
делуваат народните републики со свои прописи, др-
жени се за сојузните прописи за евиденцијата и 
обрасците во спроведувањето на здравствено .о оси-
гурување. 

Заводите за социјално осигурување м.)жат со 
поодделни здравствени установи да склучуваат до-
говори со коп можат да се утврдуваат и поблиски 
одредби за упатување на осигурено лице на леку-
вање и за давање на здравствени услуги на осигу-
рените лица. 

Член 60 
Лекарите во установите на јавната здравствена 

служба кои според посебните прописи се овластени 
за давање па здравствена заштита на осигурените 
лица (лекари — поединци), надлежни се да: 

1) вршат прегледи и дазаат наоди и мислења 
са болеста, го определуваат начинот иа лекување ft 
п к а лат потребни лекувања во здравствената усто-
нсва и дома кај болниот, пропишуваат лекови и 
го следат текот на лекувањето, го упатуваат од-
носно предлагаат болниот на определено лекување 
или на* пиимена на престојот или на оценка за ин-
вел:: поста; 

2) ја оценуваат способноста за работа на осигу-
реникот во текот на траењето на болеста; 

3) го оценуваат степенот на бременоста на оси-
гуренлкот-жената за да се определи отсуство по-
ради бременост и раѓање; 

4) ја установуваат потребата од придружник на 
болниот за времето на патувањето, даваат мислење 
за потребата од престој на придружникот во вре-
мето на лекување во друго место и го установуваат 
начинот за превозење на болниот во одделните 
случаи; 

5) определуваат изолација на оситурспикот во 
случај на опасност од зараза; 

6) ја определуваат потихата од отсуство на 
осигуреникот заради нега на некој член од фами-
лијата; 

7) учествуваат во сирово,чувањето на определе-
ни мерки за заштита на здравјето и работната спо-
собност на-осигуреникот (превентивна здравствена 
заштита), и вршат пропишани про тле ди на лицата 
пред стапувањето на работа; 

8) водат пропишани евиденции за лекува.тето и 
за општата здравствена состојба на осигурените ли-
ца, и вршат други работи БО врска со здравствената 
заштита на осигурените лаца предвидела со посеб-
ни' прописи. 

Републичкиот (покраинскиот, обласниот) совет 
за народно здравче и сода1 ал:? а .аоЈогина, по пред-
лог од републичкиот (покраинскиот, обласниот) за-
вод за социјално осигурување, определува со свои 
прописи кои лекари во кои здрав ств е ли ус ..атови 
вршат по одделни рабе " : претходниот став. 

Член 61 
Лекарската комисија на заводот за социјално 

осигурување надлежна е да: 
1) ја утврдува потребата и траењето на проме-

ната на престојот за осигурениците што се наоѓаат 
на боледување; 

2) ја утврдува потребата од бањско или климат-
ско лекување, и оценува дали е тоа нужно за успе-
шно лекување, или може да се одобри како кори-
сно но не и нужно, определува природно лекували-
ште и траење на лекувањето и дава мислење дали 
на болниот му е потребен придружник во времето 
на таквото лекување; 

3) дава стручни мислења и упатства во поглед 
на начинот на лекувањето; 

4) го следи движењето и причините на неспо-
собноста за сабота т-~а е •v.,.™ поета под-
рачје и предлага потребни мерки, а според ука-
жана потреба, според оценката од надлежниот завод, 
врши вонредни прегледи на сите болни на работа 
во поодделни стопански организации или установи, 
односно во одделни гранки или дејности; 

5) дава; оценка за лазови? :а слог а-/тост на оси-
гуреникот на боледување — по упатот на лекарот 
што го лекува, односно по барањето од надлежниот 
завод за социјално осигурување, или но барањето 
од директорот на стопан ска • op v а и из а ш .тја, старе-
шината на установа или работодавецот; 

6) решава за жалбите про"ив вардите, мисле-
њата и оценките дадени од лекаркте-поединци; 

7) дава мислење за барањата на осигуреното ли-
це за надоместување на сторените трошоци за ле-
ку в а тв е. 

Лекарската комисија се состои од најмалку 
тројца лекари и нивни заменици, а ја формира из-
вршниот одбор на заводот за социјално осигуру-
вање. 

Лекарската комисија е орган на заводот за со-
ди јс тао1 осигурување. 

Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување може, ако е потребно да формира и повеќе 
лекарски комисии со надлз;-тасот за определени 
подрачја или "-а спр оделе1 ЈИ работи, 

Нозеве околиски (градски) заводи за социјално 
осигурување можат да се согласат да имаат заед-
ничка лекарска комисија. 

Член 62 
Елитата лекарска комисија при републичкиот 

(покраинскиот, обласниот) завод за социјално осигу-
рување надлежна е да: 

1) решава по жалбите на осигурениците против 
решенијата што ги донесуваат лекарските комисии 
во случај од членот 61 став 1 точ. 1, 2 и 5 на овој 
закон; 

2) решава за потребата од лекување на о^сигуре-
ното лице во странство (член 58); f ' 
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3) решава за ревизија на постапката во случа-
ите од членот 61 точ. 6 и 7 на овој закон; 

4) дава стручни упатства за работата на ле-
карите и лекарските комисии во остварувањето на 
здравствената заштита на осигурени лица. 

Вишата лекарска комисија се состои од три до 
пет лекари-специјалисти и нивни заменици, а ја 
формира извршниот одбор на републичкиот (по-
краинскиот, обласниот) завод за социјално осигу-
рување. 

Вишата лекарска комисија е орган на репу-
бличкиот (покраинскиот, обласниот) завод за сепи-
ја лп о осигурување. 

Републичкиот (покраинскиот, обласниот) завод 
за социјално осигурувања, може по потреба, да 
со самира дво или повеќе виши лекарски комисии 
со надлежност за поодделни подрачја, а може да 
формира два или повеќе совети во состав на вишата 
лекарска комисија со надлежност за определени 
видови работи. 

Член ОЗ 
Лекарот на јавната здравствена служба што кај 

осигуреникот утврдил времена неспособност за ра-
бота поради болест или повреда, должен е по на-
полнетите триесет дена непрекинато боледување да 
го упати осигуреникот на преглед до надлежната 
лекарска комисија. Ова не важи за времето додека 
осигуреникот се наоѓа на лекување во стационари 
здравствена установа. 

Кога лекарската комисија ќе утврди дека оцен-
ката за работната неспособност на осигуреникот е 
правилно дадена му го враќа осигуреникот н е н а д -
лежниот лекар, на натамошно лекување давајќи на 
\ патот своја согласност. Ако лекарската комисија 
не се согласи со оценката за работната неспособност 
на осигуреникот, донесува решение за оценката за 
работната способност на осигуреникот (член 81, 
став 1 точка 5). 

Член 64 
Наодите, мислењата и оценките на лекарите-

посдннци задолжителни се за заводот за социјално 
осигурување и во случајот кога е поднесено барање 
за комисиска оценка (членот G1 ставот 1 точката 
5) се' додека лекарската комисија не ќе донесе свое 
решение. 

Решенијата, мислењата и оценките на лекар-
ската комисија се задолжителни за заводот за со-
цијално осигурување и за надлежниот леиар-поеди-
нец, како и за стопанската организација, устано-
вата и работодавецот. 

Решенијата на вишата лекарска комисија за-
должителни се за заводот за социјално осигурува-
ње, за лекарската комисија, з.а лехарот-поединец, 
камо и за стопанската организација, установата, 
работодавецот и осигуреникот. 

Член 65 
Ако осигуреното лице не е задоволно со наодот 

односно со оценката за работната способност што 
ја дал надлежниот лекар-поединец, може да изјави 
жалба до' лекарската комисија на надлежниот за-
вод за социјално осигурување. 

Жалбата се поднесува во срок од 24 часа усно 
или писмено до лекарот против чиј наод односно 
оценка осигуреникот се жали, или непосредно до 
надлежната лекарска комисија. Жалба може од 
името на осигуреникот да изјави и синдикалната 
организација. 

Лекарот кому што е поднесена жалбата усно е 
должен за тоа да направи забелешка, која ја потпи-
шува Лекарот и подносителот на жалбата, и жали-
телот со забелешката веднаш да го упати до над-
лежната лекарска комисија. Во тој случај оси-
гуреникот е должен да и' се јави на комисијата 
најдоцна во текот на идниот работен ден, ако е тоа 
мбжно со сѓбѕир на сообраќајните услови. 

Ако жалбата е поднесена писмено, лекарката 
комисија е должна да го повика жалителот на 
преглед најдоцна во соок од два дена, а ако жали-
телот дошол од друго место должна е да го изврши' 
прегледот веднаш. Ако комисијата по извршениот 
преглед најде дека за донесување на правилно ре-
шение е потребно дополнување на медицинската 
обработка на случајот, ќе определи веднаш потреб-
ни медицински испитувања. 

Лекарската комисија е должна по извршениот 
преглед односно по завршеното дополнително меди-
цинско испитување веднаш да донесе решение по 
жалбата и писмено да му го соопшти на жалителот 
и на лекарот што го лекува осигуреникот. Решени-
ето на комисијата е конечно и против него не може 
да се води управен спор. 

Во решението донесено по жалбата комисијата 
е должна да реши и за правото на жалителот за 
надоместување на патните трошоци, како и за пра-
вото на надоместување место плата за времето по-
минато на пат во врска со поднесувањето на жал-
бата. Ако лекарската комисија не ја уважи жал-
бата, на жалителот не му припаѓа право за надо-
местување на патните трошоци, како ниту правото 
на надоместување место плата за времето поминато 
на пат во врска со поднесувањето на жалбата. 

Член бб 
Ако околискиот (градскиот) завод за социјално 

осигурување, или директорот односно друго овла-
стено лице по правилата на стопанската организа-
ција, или старешината на установата, или работо-
давецот бара осигуреникот кому што лекарот-пое-
динец му одобрил боледување да се прегледа коми-
сиски, ќе го упатат своето барање до надлежната 
лекарска комисија. 

Лекарската комисија е должна по применото 
барање од претходниот став веднаш да го повика 
осигуреникот на преглед и да постапи натаму во 
се' согласно со одредбите на членот 65 од овој 
закон. 

Осигуреникот е должен да и' се јави на лекар-
ската комисија заради преглед во срокот што ќе го 
определи комисијата. Ако осигуреникот без оправ-
дана причина не се одзове на поканата за преглед, 
му се запира врз основа на извештајот од лекар-
ската комисија натамошното исплатување на надо-
местувањето место плата се' додека не ќе се одзове 
на поканата. 

Ако лекарската комисија се согласи со оцен-
ката за работната способност дадена од лекарот-
псединец, подносителот на барањето е должен на 
осигуреникот да му ги надомести патните трошоци 
во врска со доаѓањето на комисиски преглед. Во 
спротивен случај, надоместувањето на патните тро-
шоци го плаќа околискиот (градскиот) завод за со-
цијално осигурување. 

Член 67 
Ако осигуреното лице не е задоволно со реше-

нието од лекарската коми Е PI ја за промена на пре-
стојот, или за лекување во природно лекувалиште, 
или за оценката на работната способност со која е 
изменета оценката на лекарот во случаите од чл. 
63 и бб на овој закон, може да изјави жалба, до 
вишата лекарска комисија во срок од три дена по 
приемот ка решението. 

Жалбата се поднесува усно на записник или 
писмено до лекарската комисија против чие реше-
ние се жали осигуреното лице. Комисијата е дол-
жна жалбата заедно со предметот веднаш да ја 
спроведе до вишата лекарска комисија. Жалбата 
може да се поднесе и непосредно до вишата лекар-
ска г-„мисија. 

Ако жалбата е изјавена против решението за 
оценка на работната способност (чл. 63 и бб) ви-
шата лекарска комисија е должна жалителот да 
го повика на преглед веднаш по приемот на жал-

\ 
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бата. Во другите случаи вишата лекарска комисија 
може да го повика осигуреното лице на преглед. 

Решението од вишата лекарска комисија доне-
сено по жалбата на осигуреното лице е конечно и 
против него не може да се води управен спор. 

Надоместувањето за трошоците на патувањето 
во врска со жалбата на осигуреното лице против 
решението за оценка на работната способност го 
плаќа надлежниот околиски (градски) завод за со-

цијално осигурување. Надоместувањето за трошо-
ците на патувањето во врска со жалбата на осигу-
реното лице против решението за промена на пре-
стојот или за лекување во природно лекувалиште 
го плаќа околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување само во случајот кога вишата лекар-
ска комисија ќе ја уважи жалбата. 

Член 68 
Ако осигуреното лице што се обрнало заради 

лекување до надлежниот лекар на јавната здрав-
ствена служба не е задоволно со наодот и мисле-
њето за потребата од лекувањето, односно со леку-
вањето што го врши тој лекар, и поради тоа се 
обрне за лекување до друг лекар или здравствена 
установа во која не било упатено од надлежниот 
лекар, може од околискиот (градскиот) завод за 
социјално осигурување да бара надоместување на 
трошоците за лекувањето извршено кај друг лекар 
односно во друга здравствена установа. 

Заводот >за социјално осигурување ќе му ти на-
домести на осигуреното лице трошоците за лекува-
њето ако по прибавеното мислење од лекарската 
комисија утврди дека од оправдани разлози е по-
баран наод и мислење односно лекување кај -друг 
лекар или во здравствена установа во која осигу-
реното лице не било упатено. 

Ако заводот за социјално осигурување не го 
уважи барањето на осигуреното лице за надоме-
стување на трошоците за преглед и лекување кај 
друг лекар односно во друга здравствена установа, 
осигуреното лице може да изјави жалба до надле-
жниот републички (покраински, сбластеп) завод за 
социјално осигурување. Републичкиот (покраински-
от, со носниот) завод за социјално осигурување до-
несува конечно решение по жалбата а врз основа 
на потпираното мислење од вишата лекарска КО-
МУ: сг : а. 

Член 69 
Вишата лекарска комисија има право да ја 

испилува посагенсе га на решенијата што во втор 
степен гп до "осу-, а ат лекарските комисии и во вр-
шењето на ова ревизиони грано' да го измени, укине 
или по "ишти неправилното решение на лекарската 
комисија со кое е повредено законското право на 
осигуреното лиге. Вишата лекарска комисија е 
долива да синоноле ревизија кога осигуреното лице 
со доиунантпае нада,цани од соодветните здравстве-
ни уставенл го направи веројатно дена лекарската 
комисија донела неправилно решение. 

Член 70 
Со жалбата на осигуреното лице П Р О Т И В оцен-

ката на лекарот-поединец односно лекарската ко-
мисија, како и со барањето на кад лажниот завод 
за социјално осигурување, стопанската организа-
ција, установата или работодавецот за извршување 
на комисиони па оглед заради оценка на работната 
способност ка осигуреното лице, не се одложува 
остварувањето на правата што му припаѓаат на 
осигуреното лице според оценката против која е 
изјавена жалбата односно барањето за комисиски 
преглед. 

Член 71 
Во вршењето на своите должности ; 

поединци, лекарските комисии и вишите лекар-
ски комисии се независни и ги даваат своите на-
оди, мислења и оценки, односно донесуваат реше-
нија според своето стручно знаење и совеста а врз 
основа на закон. ' 

Лекар што извршил преглед односно што ле-
кува осигуреник не може да учествува како член 
на комисија при решавањето по жалбата на осигу-
реникот или по барањето на заводот, стопанската 
организација, установата или работодавецот за да-
вање комисиска оценка за работната способност,^но 
комисијата може да го повика да даде потребни 
објасненија. 

2. Остварување на правото на надоместување и 
помошти 
Член 72 

Правото на парични надоместувања и помошти 
предвидени во овој закон го остваруваат осигуре-
ните лица ка ј околискиот (градскиот) завод за со-
цијално осигурување, односно ка ј нивните органи, 
или кај стопанските организации и установи овла-
стени за давање на оеигуреничките права според 
посебните прописи за организацијата на службата 
на социјалното осигурување. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
осигурениците на работа кај стопански организации 
и работодавци го остваруваат правото на надоме-
стување место плата за првите седум дена боледу-
вање, односно осигурениците-жени половина на на-
доместувањето за првите седум дена боледување 
од стопанските и други организации и од работо-
давците при кои се на работа, а осигурениците на 
работа во државните органи и установи го оства-
руваат ова надоместување до крајот на месецот во 
кој започнало боледувањето кај органот односно 
установата во која се на работа. 

Член 73 
Надоместувањето место плата се исплатува по 

барање од осигуреникот, врз основа на оценка од 
надлежниот лекар за работната способност" за време 
на болеста односно за постоењето на други окол-
ности што даваат право на надоместување според 
одредбите од овој закон. 

Ако поради итноста на случајот и тежината на 
побелувањето или поради оддалеченоста на местото 
на престојот на болниот осигуреник од седиштето 
на надлежниот лекар осигуреникот не можел да ги 
користи здравствените услуги .кај тој лекар, пра-
вото на надоместување место плата го признава 
заводот за социјално осигурување врз сенова на 
дополнителна оценка од надлежниот лекар за ме-
сне е сб неста за работа за она време додека осигу-
реникот не бил во можност да се лекува кај него. 

Директор на стопанска организација односно 
старешина на установа или работодавец може да 
одобри исплата на надоместување место плата за 
боледувања што не траат подолго од три дена и без 
лекарска оценка за работната способност, ако најде 
дека поради објективни околности не пило можно 
или не било потребно да се прибави оценка за ра-
ботната способност на осигуреникот за времето на 
тоа боледување. 

Барањето за исплата на надоместувањето ме-
сто плата се подава усно или писмено. Постапката 
започната по барањето на осигуреникот се спрове-
дува натаму по службена должност се' додека не 
се донесе решение. 

Исплатата на надоместувањето место плата се 
врши по правило, без претходно формално реше-
ние. Во случај да се одбие или делулг да се усвои 
барањето, надлежниот орган е должен да му из-
даде на осигуреникот по негово барање писмено 
решение со образложение и со упатство за правото 
на жалба. 

Член 74 
Надоместувањето на патните трошоци може да 

се исплати однапред врз основа на упат за преглед 
или лекување во друго место издаден од здравстве-
ната установа или од надлежниот лекар на јавната 
здравствена служба или од околискиот (градскиот) 
завод за социјално осигурување. 
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Надоместувањето на превозните трошоци во 
случаите од членот 46 на свој закон се исплатуваат 
дополнително, БРЗ основа на потврда за изврше-
ниот превоз, а кота превозот не е извршен со пре-
возните средства на јавната установа — ако надле-
жниот народен одбор завери дека цената на пре-
возот им одговара на месните услови. 

Помошта за спрема на новородено дете се дава, 
по правило, однапред врз основа на наод и оценка 
од органот на јавната здравствена служба дека ра-
ѓањето веројатно Ќе настапи во срок од еден месец. 
Ако помошта за спрема на детето е побарана потем 
раѓањето на детето, се дага врз основа на потврда 
од матичарот за раѓањето на живо дете. 

Член 75 
Надоместувањето односно помошта во случај на 

смрт се исплатува врз основа на потврда од мати-
чарот за смртта на осигуреникот односно на членот 
на фамилијата. 

Член 76 
Против решението со кое наполно или делум 

се одбива барањето за надоместување или помош 
по овој закон, осигуреното лице може да изјави 
жалба до републичкиот (покраинскиот, обласниот) 
завод за социјално осигурување. Осигуреното лице 
може да изјави жалба и во случај кога му е испла-
тено надоместувањето без издавање претходно фор-
мално решение. 

Жалбата се поднесува во срок од петнаесет 
дена по приемот на решението, односно по извр-
шената исплата, и тоа по правило преку органот 
што го доиесол решението, односно што ја извршил 
исплатата. 

Органот надлежен за решавање по жалбата 
нема да ја отфрли жалбата поради ненавременост 
ако утврди дека со решението против кое е под-
несена жалбата е повредено правото на осигуре-
ното лице утврдено со закон, доколку жалбата била 

v поднесена пред да истече срокот на застарувањето 
v на правото што го остварува осигуреното лице со 

жалбата. 
Жалбата не го одложува извршувањето на ре-

шението против кое е изјавена. 
Ако со жалбата е опфатена и оценката на ра-

ботната способност, а по таа жалба не е спроведена 
постапката предвидена во членот Со на овој закон, 
органот кому што е предадена жалбата ќе и' ја 
отстапи жалбата без одложување на надлежната 
лекарската комисија заради претходно решавање за 
жалбата за оценката на работната способност. По 
пријавеното решение од лекарската комисија орга-
нот што ја примил жалбата го испраќа целиот пред-
мет на решавање до републичкиот (покраинскиот, 
обласниот) завод за социјално осигурување. 

Решението на републичкиот (покраинскиот, об-
ласниот) завод донесено по жалбата е конечно. Ова 
решение има значење на управен акт против кого 
може да се започне управен спор. 

Член 77 
Барањата за надоместувања и помошти по овој 

закон можат да се поднесат во срок од една година 
по стасувањето на барањето. 

Како ден на стасаноста на барањето се зема 
последниот ден за кој на осигуреното лице му при-
паднало надоместување според овој закон, односно 
денот кога се сторени или исплатени трошоците за 
кои припаѓа надоместување. 

Член 78 
Заводите за социјално осигурување водат еви-

денции за осигурените лица, со податоци потребни 
за спроведување на здравственото осигурување, 
•како и за осигурувањето и контролата на оствару-
вањето на правата од здравственото осигурување. 

Стопанските организации, установите и работо-
давците, како и другите обврзници на придонесот, 
должни се заради евиденција на осигурениците и 

остварување на нивните права да му пријават на 
надлежниот завод за социјално осигурување секое 
стапување уна осигуреник на работа и истапување 
на осигуреник од работа, како и сите измени што 
влијаат врз правата на осигурените лица. 

Сојузниот извршен совет ги определува со свои 
пропири содржината и начинот на водењето на еви-
денцијата за осигурените лица, како и должностите 
на обврзниците на придонесот во врска со подне-
сувањето на пријавите за осигурениците. 

3. Осигурување на здравствените услуги 
Член 79 

Заводите за социјално осигурување должни се 
на осигурените лица да им го обезбедат редовното 
остварување на правото на здравствена. заштита и 
на другите права утврдени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 

Установите на јавната здравствена служба дол-
жни се според посебните прописи (членот* 59 став 1) 
да им даваат потребни здравствени услуги според 
овој закон на осигурените лица што им ги упату-
ваат заводите за социјално осигурување заради 
лекување или медицински испитувања. 

Со прописите предвидени во членот 59 став I 
на овој закон, како и со договорите што можат за-

в о д и т е за социјално осигурување да ги склучуваат 
со поодделни здравствени установи (членот 59 став 
2), може да се предвиди и паушално плаќање за 
определени видови здравствени услуги. 

Заводите за социјално осигурување можат со 
стопанските организации да склучуваат договори 
за испорачка на протези и ортопедски помагала, 
како и помошни и санитарни направи. Во догово-
рот задолжително се определуваат видовите и ти-
повите на тие помагала и санитарни направи со-
гласно со пропишаните стандарди. 

. Член 80 
Секоја здравствена установа е должна да им 

дава здравствени услуги на сите осигурени лица 
кои со редни исправи ќе докажат дека имаат право 
на нив. 

Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување должни се на здравствените установи; 
во случаите од претходниот став да им ги намират 
сметките за дадените здравствени услуги на оси-
гурените лица од нивното подрачје. 

Член 81 
Здравствените установи можат да бараат од за*, 

водот за социјално осигурување плаќање на здрав-
ствените услуги дадени на осигурените лица само 
во срок од една година од завршеното лекување. 
По истекот на тој срок барањето за исплата заста-
рува. 

Член 82 
Ако стопанска или друга организација, уста-* 

нова или работодавец упати осигуреник надвор од 
територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија заради извршување на определена ра-
бота односно задача, или заради стручно усовршу-
вање, и овој таму се поболи, должни се на осигу-
реникот да му ги осигурат нужните здравствени 
услуги во странство со осигурување ка ј соодвет-
ните установи на односната земја. Ако нема мо-
жност за такво осигурување, ќе им го осигурат ко-
ристењето на здравствените услуги во странство 
според посебните прописи што ги донесува Соју-
зниот извршен совет. 

Одредбите од претходниот став важат согласно 
и за брачниот другар и за децата кои со пристанок 
на организацијата односно установата или работо-
давецот заминале со осигуреникот во странство. 

Член 83 
Здравствените установи се должни испитува-

њето и лекувањето на осигурените лица да го вр-
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пит со применување на сите современи научно-
палатински методи што се потребни и целесообра-
зап оа што побрзо и поцелосно воспоставување на 
здравјето и работната способност на осигурените 
лица. 

Заводите за социјално осигурување имаат право 
и должност да ги проверуваат како им даваат 
услуги здравствените установи на осигурените лица 
и доли фактично- ги исполнуваат условите и обвр-
ските предвидени со прописите и договорите. За таа 
нел установите па јавната здравствена служба дол-
жни се на заводите за социјално осигурување да 
MM овозможат потполн преглед во своето матери-
јално работење. 

Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување должни се да проверуваат дали оси-
гурените лица се придржуваат кон наредбите и 
советите на лекарите на јавната здравствена слу-
жба. 

паради остварување на правата и должностите 
од ст. 2 и 3 на овој член, заводите за социјално 
осигурување можат да имаат одделни лекари-слу-
жбеници кои се грижат за правилното извршување 
на здравствената заштита на осигурените лица и 
за оценувањето на работната способност. 

Член 84 t 
Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-

гурување што под условите предвидени со овој 
, закон ќе му осигури на товар на сопствените сред-
ства здравствена услуга на осигуреник или на член 
на фамилија од подрачјето на друг завод за сони-

ца тно осигурување, има право на надоместување 
на фактичните трошоци од заводот надлежен спо-
ред местото на работата односно постојаниот пре-
стој ат осигуреникот. 

Надоместувањата и помоштите на осигуреникот 
ед подрачје на друг завод можат да се исплатат 
само ло претходно овластевте односно одобрение 
од надлежниот завод. 

Член 85 
Оси гуо аните лица се должни да се придржуваат 

кол наредбите :т п о зетите на надлежниот лекар на 
јавната сдф зв-А Л У - с л у ж б а и редно да се јавуваат 
на определената , отупели гр.тт^-^и-а правилно да 
со користат аро*• анакилз локови и лековитите 
ер . то i ла, како и пе те сообразно да ги употребуваат 
ортегтедските и други лс лешки и санитарни на-
прави што им ге давени по употреба. 

(Ус и ту ро ил тд'"-е со доцнат пелесообразло да ги 
кс . истат средствата и датира га ге за заштита при 
Р'5 •'•'лата гато нм се стални на ласло лагање, како 
и да се приагнааааз г кои другите га ' лишани или 
I' - дели ме они за па? агаслиаЈ ЈТ. 

ГЛАВА VII 
1 Т \ liА ШТЕТАТА. КАЗНЕНИ И 

3 A HIT ТА x ПИ МЕРКИ 
Член 86 

Стопанските и драгите организации, установите 
како и работодавците должни се на заводот за со-
цијално осигурување да му ја надоместат штетата: 

1) кога болеста, ловената или смртта на оси-
гуронпкот настапила затоа што не се извршени 
пропишаните тати а'ил1 -алита мерки за заштита па 
за :зјето и л а т :тзт и*а ли''ата во работа; 

1) кога на осигурени лица им овозможиле ко-
ристење на правата што според овој закон не им 
припаѓаат; 

а) кога овозможиле користење на правата од 
з др гл. е тесното оси-дт дување на лица на кои што тие 
прола сл сред стсј закон не им припаѓаат; 

4) кога п л о т н а со создала затоа што пријавата 
за оси гуро шк ат ге била поднесена, или е подне-
сена по истек ЈТ на пропишаниот срок или што при-
јавата е поднесена со неточни податоци; 

5) кога штетата настанала поради нередно во-
дење на пропишаните евиденции за осигурените 
лица. 

Член 87 
Здравствените установи што со неправилна ра-

бота или со неисполнување на договорните обврски 
му сториле штета па заводот за социјално осигу-
рување, должни се да ја надоместат сторената/ 
штета. 

За штетата што во вршењето на својата слу-
жба ќе и' ја сторат на здравствената установа, ле-
карите и другите службеници ка установата на 
јавната здравствена служба одговараат по пропи-
сите за дисциплинската и материјалната одговор-
ност на државните службеници. 

Член 88 
Барањата за надоместување на штетата во слу-

чаите од членот 86 и 87 на овој закон заводот за 
социјално осигрување гп остварува пред редов-
ниот суд. 

Член 89 
Членовите на управниот одбор и директорите 

на заводите за социјално осигурување одговараат 
според општите начела за надоместување на ште-
тата, за штетата што ќе му ја сторат на заводот 
за социјално осигурување. 

За штетата која службениците па заводот за 
социјално осигурување ќе му ја сторат на заводот 
во вршењето на својата служба одговараат според 
прописите за дисциплинската и матери јадната од-
говорност на државните службеници. 

Член 90 
Заводот за социјално осигурување одговара по 

општите начела за надоместување па штетата за 
штетата што ќе му ја сторат на осигуреното лице 
органите односно службениците на заводот. 

Барањето за надоместување на штетата осигу-
реното лице го остварува во постапката пред ре-
довниот суд, 

Член 91 
Осигуреното лице за кое со правосилна судска 

пресуда во кривичната постапка е утврдено дека 
со симулирање или предизвикување болест иии 
неспособност за работа или со отелатување ил PI спре-
чување на своето оздравување и оспособување за 
работа остварило права врз основа па овој закон, 
должно е на заводот за социјално осигурување да 
му ја надомести сторената штета. 

Член 92 
Ако болеста, повредата или смртта на осигуре-

никот или членот на негова фамилија е предана® и-
кана со кривично дело, заводот за социјално оси-
гурување што е обврзан за давања за тие случаи 
има право на надоместување на штетата од лицето 
што е оглаесно со прав оси диа судска пресуда за 
т.иаовно за односното кривично дело. 

Член 93 
Н a т О м е е ту в a њ е. то на штетата од чл. 91 и 92 мл 

ОВОЈ закон го остварува заводот за соцајалио оси-
гурување со поднесување на барањето за отпаѓа... -
вање во кривичната постанаа започната против од-
говорните лица или во процесната нестанка врз ос-
нова на правосилна пресуда со која е утврдена кри-
вичната одговорност на лицето задолжено да ја на-
домести штетата. 

Чаен 
СтопамскЈта организација и уеаалсвата со само-

стојно финансирање ќе се казан со парична казна 
од 50.(НИ) ДО 1,000.000 динари: 

1) ако не ги спроведе пропишаните или наре-
дените мерки за отстранување на причините па за-
болувањата и кеср^ќ^ите случаи тари ракетата; 

2) не го осигури с&ните^&иат материјал и 
управите потребни за давање 1фва Помош во слу-



Среда, 8 декември 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

*jaj на несреќа во претпријатието односно во пого-
нот или работилиштето; 

3) ако не преземат се' што е цотребно на осигу-
реното лице да му се даде брза медицинска помош 
во случај на несреќа при работата или во други 
итни случаи, и поради тоа настапиле потешки по-
следици за осигуреното лице. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
со парична каз&а до 100.000 динари и одго!ворното 
лице во стопанска га организација или установата 
со самостојно финансирање/ 

Член 95 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска га организација и установа 
при која осигуреникот до побелувањето бил на ра-
бота ако на осигуреникот кому од лекарот на јавна 
здравствена служба му е определена работа со ску-
сено работно време (членот 27) не му осигури таква 
работа; 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице што ќе го стори 
(прекршокот од претходниот став. 

Член 96 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во стопанска или 
друга организација, како и установа: 

1) ако спротивно на одредбите од овој закон не 
даде или ги ограничи правата на осигуреното лице 
што му припаѓаат; 

2) ако ги проширува правата на осигуреното ли-
це или овозможува правата да ги користат лица на 
коишто прават? според овој закон не им припаѓаат; 

3) ако не поднесе пријава за несреќниот случај 
при работата, или ако ја поднесе по пропишаниот 
срок; 

4) ако не води или нередно ги води пропишани-
те евиденции за осигурениците; 

5) ако не сака да им даде поодделни податоци 
на органите на службата за социјалното осигурува-
ње, или дава неточни податоци и известија за оси-
гуреното лице, или го пречи увидот на самото место 
или прегледот на работните книги и евиденциите 
што се однесуваат до работата во врска со социјал-
ното осигурување^ 

6) ако не поднесе пријава за осигуреникот, или 
ја поднесе по истекот на пропишаниот срок или ако 
поднесе неродна пријава или пријава со неточни по-
датоци за осигуреникот; 

7) ако не го уплати стасаниот придонес за со-
цијално осигурување во пропишаниот срок, или не 
то уплати во полн износ; 

8) ако на осигуреникот не му исплати надоме-
стување место плата. 

Член 07 ' 
Со парична казна до 100.0-00 дина оп ќе се казни 

за прекршок работодавецот што ќе стори некое од 
дејствијата од членот 94 став 1 на овој закон. 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 
за. прекршок работодавецот, што ќе стори некое од 
дејствијата од членот 96 став 1 на овој закоц. 

Член СО 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок старешината на здравствената устано-
ва односно лекарот или друг одговорен службеник 
на јавната здравствена служба: 

1) ако не му даде нужна медицинска помош на 
лице што има право на здравствена заштита според 
свој закон, иако можел и бил должен да му укаже 
помош; 

2) ако намерно го спречува осигуреното лице во 
остварувањето на правата според овој закон; 

3) ако намерно го помага осигуреното лице во 
противзаконито^ користење на здравственото оси-
гурување; 

4) ако намерно им овозможува користење на 
здравственото осигурување Лицата што според 
овој закон го немаат 'Тоа право. 

Член 99 
Со парична казна до -10.000 динари ќе се казни 

осигуреното лице за прекршок: 
1) ако намерно го отежнува или спречува свое-

то оздравување или оспособување за работа; 
2) ако свесно не ги користи средствата за за-

штита при работата и направите што му се на ра-
сполагање или ако свесно не се придржува кон'про-
пишаните или наредените мерки за претпазливост; 

3) ако на противзаконит начин ги користи п и -
вата од овој закон, доколку тоа не претставава 
кривично дело. 

Член 100 
За постапката по повредите од членот 91 на овој 

закон надлежни се во при степен окружните сто-
пански судови, а по ж-Ј^Ззпа против решенијата на 
окружните стопански е,/.тг.;,и решава во втор степен 
вишиот стопански суд. Жалбата се изјавува во 'Срок 
од петнаесет дена од денот на приемот на реше-
нието. 

Ако со одредбите од овој закон не е определена 
поинаку, на повредите од членот 94 на овој закон 
согласно ќе се применуваат матсоијалнопраѕнита и 
формалноцравните одредби што i ажат за повредите 
на прописите со кои се предвид; ' л казнените мерки 
за стопанските организации, а по кои за постапката 
се надлежни стопанските судови. 

По прекршоците од членот 05 до 99 на овој за-
кон административно-казнената постапка се води 
според одредбите од Основниот закон за прекршо-
ците. 

Паричните казни се наплатуваат во корист па 
фондот за •превентивна заштита на оној завоп о 
чија пријава е започната поетот 

ГЛАВА УШ 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 101 
На осигурените лица кон на 1 јанус.;;и 1055 па-

дина ќе се затечат во користењето на правата од 
болесничко^ осигурување здобивеии с> праг п е п е 
што биле вб сила до тој ден, им притрчаат од г.ој 
ден правата според одредбите од ОВОЈ ^ЛПОН. 

На осигурените лиг^. од претходниот став пол 
според одредбите од овој закон не ги исполнуваат 
пропишаните услови за користење на правото што 
им е признаено според поранешните прописи, им се 
продолжува користењето со здобивеното право, со-* 
гласно со одредбите ед овој закон, се' додека трае 
заболувањето и потребата од лекување, 

ЧлА I 102 
На осигурените лица кои според прописите што 

важат до 1 јануари 1955 година не се здобиле со 
определените права од болесничко то осигурување 
затоа што не ги исполнувале условите предвидени 
со тие прописи или затоа што определените права 
не биле предвидени со поранешните прописи, i.r.i 
припаѓаат по 1 јануари 1955 година правата пред-
видени со овој закон ако ги исполнуваат или по-
доцна ги исполнат условите пропишани за одно-
сните права со овој закон. 

Одредбите од претходниот став ќе се примену-
ваат и во случаите кога правата предвидени со 
поранешните прописи не биле остварени до 1 ја-
нуари 1955 година иако биле исполнети условите 
определени за тие права по поранешните прописи. 

Член 103 
По жалбите на осигурените лица изјавени пред 

1 јануари 1П15 година ќе донесат решенија органите 
што биле надлежни по прописите што важеле до 
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тој ден по постапката предвидена во поранешните 
прописи. 

Во случаите во кои решение по жалбите од 
претходниот став ќе биде донесено по 1 јануари 
1955 година надлежните органи се должни, ако ко-
ристењето на правото трае и по тој ден, одделно 
да решат за правата на жалителот по поранешните 
преписи и за правата според овој захгон. 

Член 104 
Воените лица: активните подофицер*!, воените 

службеници, офицерите, генералите и адмиралите 
на Оружените сили на Федеративна Народна Репу--
блика Југославија (во натамошниот текст: воени 
осигуреници), како и мплиционерите, подофицерите, 
офицерите и генералите на Народната милиција (во 
натамошниот текст: припадници на Народната ми-
лиција), имаат право на здравствено осигурување 
според одредбите од овој закон, со тоа што за време 

ј времената неспособност за работа поради болест или 
! повреда, а осигурениците — жени и за време на 
ј отсуството поради бременост и раѓање, не примаат 
I надоместување место плата според овој закон, туку 
I го задржуваат правото на редовните принадлежно-
сти според соодветните прописи. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише, согласно 
начелата на овој закон, постапка за остварување 
правата од здравственото осигурување на воените 

осигуреници и па припадниците на Народната ми-
лиција, како и начинот за финансирање здравстве-
ното осигурување за тие осигуреници и нивните ф а -

' 2.1 ИЛ ИП. 

Член 105 
Додека не се донесат законски прописи за здрав-

ственото осигурување на лицата што се занимаваат 
со уметничка или друга културна дејност како со 
самостојно главно занимање, тие лица имаат право 
на здравствено осигурување според одредбите од 
свој закон. 

Сојузниот извршен совет со посебни прописи ќе 
ги определи својствата што даваат право на здрав-
ствено осигурување во смисла на претходниот став, 
како и обемот на заштитата и начинот на плаќа-
њето на придонесот. 

Член 106 
Додека не' се донесат заквнски прописи за здрав-

ственото осигурување на лицата што се занимаваат 
со самостојна професионална дејност како со едино 
или главно занимање, Сојузниот извршен совет мо-
ж е со свои прописи да определи таквите лица да се 
вклучат во здравственото осигурување според од-
редбите од OBjaj закон било непосредно, било воз 
основа па одделни договорачите ќе ги склучат нив-
ните професионални организации со околиските 
(градските) заводи за социјално осигурување одно-
сно со републичките (покраинските, обласните) за-
води, или со сојузниот орган надлежен за работи на 
сони;'алното осигурување. 

Сојузниот извршен совет може со свои прописи 
да установи задолжителна здравствена заштита и 
га поодделни категории лица што не се опфатени 
со одредбава од претходниот став, како и одделна 
здравствена заштита на граѓаните поболени од опре-
делени болести. 

Со прописите од ст. 1 и 2 на овој член се опре-
делува и начинот на осигурување на средствата за 
спроведување на здравствената заштита на одно-
сните лица. 

Член 107 
Договорите за социјално осигурување на при-

падниците па. самостојни професионални дејности 
што постојат остануваат во сила, со тоа што во по-
глед на одредбите за здравственото осигурување ќе 

се согласат со одредбите од овој закон најдоцна до 
крајо? на 1954 година. 

Член 108 
На лицата кои според прописите што важеле до 

влегувањето во сила на овој закоп биле задолжи-
телно осигурени за случај на болест, а кои според 
овој закон не се задолжително осигурени, им се 
продолжува осигурувањето согласно со одре/ "ито 
од овој закон додека не се донесат нови преписи 
односно додека не се склучат договори за нивно го 
здравствено осигурување, но најдоцна до 1 јули 
1955 година. 

Заводите За социјално осигурување ќе им оси-
гурат до 31 март 1955 година здравствена заштита 
и на лицата коишто како уживатели на постојана 
државна помош до влегувањето во сила на овој за-
кон имале по посебните прописи право на здрав-
ствена заштита од установите на социјалното оси-
гурување. 

Член 109 
Сојузниот извршен совет ќе определи со свои 

прописи во кои случаи и под кои услови работници-
те на работа во куќната работност (куќни работници) 
ќе имаат определени права од здравственото осигу-
рување предвидени со овој закон, начинот на кој 
овие работници ќе ги остваруваат правата од здрав-
ственото осигурување, како и висината, начинот на 
пресметувањето и плаќањето на придонесот за нив-
ното осигурување. 

Народните републики ќе ги определат со своите 
прописи видовите на дејностите во кои запослените 
куќни работници ќе имаат право на здравствено 
осигурување во смисла на претходниот став. 

Член НО 
Сојузниот извршен совет може со свои прописи 

да установи во кои случаи и под кои услови сезон-
ските работници ќе можат со одделни збирни дого-
вору склучени со околиските (градските) заводи за 
социјално осигурување да го продолжуваат правото 
на здравствена заштита според одредбите од овој 
закон за времето вон работната сезона. 

Член 111 
Организацијата и финансирањето на социјално-

то осигурување ќе се установи со закон. 
Додека не се донесат законски ПРОПИСИ за ор-

ганизацијата и финансирањето на социјалното оси-
гурување Сојузниот извршен совет ќе ги определи 
со свои прописи организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување, согласно со одредбите 
од чл. 5 и 6 на овој закон. 

Додека не се донесат прописите предвидени ЕО 
претходните ставови остануваат во сила одредбите 
од Уредбата за оснивање заводи за социјално оси-
гурување и за Бременото управување со средствата 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/52) и одредбите од Уредбата за фи-
нансирањето на сопи ја дното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ1 ', бр. 54/53, 6/54 и 35/54), до-
колку не се во спротивност со одредбите од овој 
закон. 

Член 112 
Додека не се донесат нови прописи за инвалид-

ското осигурув ањ е: 
1) лицата кои поради трајното нама леине на 

способноста за работа над половина примале от-
пратнина место инвалиднина односно инвалидска 
пензија го задажугаат правото на здравствена за -
штита од членот 13 на овој закон во врска со бо-
леста или навредата вен работата што ја преди-
звикала инвалидноста за сето време додека им а 
потребна таа заштита; 



Среда, 8 декември -1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 51 — С т р а н а 23 

2) на инвалидите на трудот чија инвалидност 
настапила како последица на болест, не им припа-
ѓа инвалиднина ако се наоѓаат во работа од ист 
или сличен вид со ненамалена плата. 

Член 113 
Додека не се донесат нови прописи за органи-

зацијата на здравствената служба заводите за со-
цијално осигурување можат, во согласност со сове-
тот за народно здравје и социјална политика на 
надлежниот народен одбор, да склучуваат со поо-

. дделни лекари договори за давање на .осигурени-
ците здравствени ' услуги надвор од здравствените 
установи. 

Со договорите предвидени во претходниот став, 
се определува кои од надлежностите од членот 60 
став 1 на овој закон и во кој обем ги имаат лека-
рите кога здравствена заштита им даваат на оси-
гурениците врз основа на договорите склучени во 
смисла на претходниот став. 

Здравствената заштита на осигурениците врз 
основа на договорите од ставот 1 на овој член се вр-
ши под стручен надзор на здравствената установа 
што ќе ја определи советот за народно здравје и 
социјална политика на надлежниот народен одбор. 

Член 114 
Сојузниот извршен совет, односно органот што 

ќе го овласти тој, донесува прописи за начинот на 
составање предлог на претсметката на приходите 
и расходите на фондовите за здравственото осигу-
рување, за водењето книговодствената и статистич-
ката евиденција, за работењето во фондовите на 
здравственото осигурување, како и за поднесува-
њето периодични извештаи за работењето во тие 
фондови. 

Член 115 
Ако на заводите _за социјално осигурување со 

посебни прописи односно решенија им се довери 
извршување на други задачи во врска со здрав-
ствената заштита, органот што го донел реше-
нието за тоа е должен да им осигури на заводите 
потребни финансиски средства за извршување на 
тие задачи, како и за трошоците на службата во 
врска со нивното извршување. 

Средствата за извршување на доверените за-
дачи во смисла на претходниот став се водат од-
воено, како средства со одделна-предопределеност. 

Член 116 
Околиските (градските) заводи за социјално 

осигурување имаат право со цел да се контролира 
пресметувањето и уплатата на придонесот за со-
цијално осигурување, како и заради контрола во 
спроведувањето на социјалното осигурување и о-
стварувањето правата на осигурениците, да вршат 
•увид во книгите и евиденциите на стопанските ор-
ганизации и другите обврзници на придонесот до-
колку се однесуваат до работењето во врска со со-
цијалното осигурување. 

Член 117 
Со денот определен за почеток на спроведува-

њето* на овој закон престануваат да важат одред-
бите на чл. 12 до 24 од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, како и другите одредби на тој закон 
и прописите донесени врз основа на тој закон, до-
колку се во спротивност со одредбите од овој закон. 

Член 118 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат од 1 

јануари 1955 година. 

Член 119 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

614. 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА СТЈЕПАН ЈУРКОВИЋ, ЗЕМЈО-
ДЕЛЕЦ ОД БИЛИ БРИТ, ИЗНОСОТ ДОСУДЕН СО 
ПРЕСУДАТА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ОСИЕК 

Г. БР. 86/51—22 
Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, fa во врска со 
чл. 193 ст. 2 од Правилникот за работа на Сојузниот 
собор, 

Сојузната народна скупштина, на заседанието 
на Сојузниот собор одржано на 25 ноември 1954 
година, донесе по предлог од Одборот за претстав-
ки и жалби на Сојузниот собор следна 

О д л у к а 
1. Да му се исплати од средствата на Сојузниот 

буџет за 1954 година на Стјепан Јурковић земјо-
делец од Били Бриг, околија Нова Градишка, сума 
од 343.294 (тристотини четириесет три илјади две-
стотини деведесет и четири) динари како исплата 
на износот досуден на Јурковиќ со правосилна пре-
суда на Окружниот суд во Осиек Г. бр. 86/51 — 22 
од 24 октомври 1951 година, по неговиот спор за 
надоместување на штетата против Антун, Бал енг, 
шофер од Опоровац и Државното младинско гра-
дежно претпријатие „Аутопут" во ликвидација. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Сојузна народна скупштина 

СНС (ПЖ) бр. 667/579 
25 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател Претседател 

на Сојузниот собор, на Сојузната 
Влада Зечеви«, е. р. народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

615, 
Врз основа на точ. III од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Законодавниот одбор на Сојузниот собор на своето 
заседание од 16 ноември 1954 година и Законода-
вниот одбор на Соборот на производителите на Со-
јузната народна скупштина на своето заседание од 
16 ноември 1954 година, донесоа 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ ШТО > 

ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ 
I. Се утврдува дека со влегувањето во 'сила 

на уредбите од точ. I на Одлуката за потврда на 
уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем престанале да важат следниве со-
јузни закони: 

1) Законот за уредување и работење на кре-
дитниот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
68/46) — со денот на влегувањето во сила на Уред-
бата за банките и штедилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), Уредбата за кредитите за обртните 
средства и за други краткорочни кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 4/54) и Уредбата за заемите 
за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54); 

2) Законот за напоменувањата на Законот за 
Народната банка на Кралевина Југославија од 17 
јуни 1931 година со изменувањата и дополнувања-
та од 14 септември 1940 година/ изгласан од Саве-
зна скупштина и Скупштина на народите на Уста-
вотворна скупштина на денот 14 јануари 1946 ген 
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дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/46) — со 
денот на влегувањето во сила на Уредбата за бан-
ките и штедилниците; 

3) Основниот закон за ^операциите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 59/46), доколку се одне-
суваат неговите одредби до земјоделските и зана-
етчиските задруги, и тоа одредбите од законот што 
се однесуваат до земјоделските задруги — со де-
нот на влегувањето во сила на Уредбата за земјо-
делските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54), а одредбите од законот што се однесуваат 
до занаетчиските задруги со денот на влегувањето 
во сила на Уредбата за занаетчиските дуката и 
занаетчиските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54); 

4) Основниот закон за државните стопански 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
62/46) — со денот на влегувањето во сила на Уред-
бата за оснивање претпријатија и дукати („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) и Уредбата за пре-
станокот на претпријатијата и дуќаните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

5) Законот за еднообразно сметководство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 94/46) — со денот на вле-
гувањето во сила на Уредбата за книговодството 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53); 

6) Основниот закон за приватните трговски ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/43) — со 
денот на влегувањето во сила на Уредбата за тргов-
ската дејност и за трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53). 

II. Со оваа резолуција не се опфатени сојузни-
те закони што се укинати изрично со подоцнежни 
прописи, или т_т0 укинати (дерогира-
ни) со подоцнежни прописи кои се во спротивност 
со тие закони и поради тоа не биле во сила на 
1 декември 1953 година. 

III. Оваа резолуција влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

СНС (Aj 120 
16 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавниот одбор 
на Соборот 

на производителите, 
Јанез Храбар, е. р. 

Претседател 
на Законодавниот одбор 

на Сојузниот собор, 
др Макс Шнудерл, е. р. 

616. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставниот закон 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА НЕГОВАТА 

ОТСУТНОСТ ОД ЗЕМЈАВА 

Претседателот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија Јосип Броз-Тито за време на 
неговата отсутност од земјава поради посета во 
Индија и Бурма ќе го заменува Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет Едвард Кардељ. 

P. п. бр. 488 
2 декември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар Потпретседател 

.Вељко Зскзгиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

617. 

Врз основа на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА .ПРОДАЖБАТА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ОСНОВНИ СРЕД-
СТВА НА ФИЗИЧКИТЕ И ПРИВАТНИТЕ ПРАЗНИ 

ЛИЦА 

1) По исклучок од одредбата на чл. 50 ст. 1 од 
Уредбата за управување со основните средства на 
стопанските организации можат на физичките и 
приватните правни лица да им се продаваат поод-
делни предмети од основните средства на стопан-
ските организации, и тоа: 

а) машини и уреди што служат за занаетчиска 
употреба; 

б) спрежни земјоделски машини и орудија, трил-
ери, селектори и други слични земјоделски машини, 
покрупен и поситен алат, инструменти, патни спре-
жни возила и нивната опрема, пловила до 50 тона 
носивост односно 50 коњски сили јачина, велоси-
педи, трицикли и моторцикли, како и предмети на 
погонскиот и деловниот инвентар (тезгиња, рафови, 
сандаци, канцелариски намештај, машини за пи-
шување, теписи, завеси, кревети, посте лина и ел.); 

в) добиток од основното стадо. 
2) Моторни земјоделски машини (комбајни, 

трактори, в р т а л ки, моторни селектори и ел.) мо-
жат дачИМ се продаваат на физичките и приват-
ните правни лица само по претходно одобрение од 
републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството. 

3) Предметите од точ. 1 под а) и б) и точ. 2 на; 
оваа наредба можат да им се продадат на физички-
те и приватните празни лица ако пред продажбата 
биле во употреба. 

4) Пред продажбата на физичките и приватни-
те правни лица предметите од точ. 1 под а) и б) и 
тон. 2 на оваа наредба мораат претходно да им би-
дат понудени на продажба на стопанските и опште-
ствените организации преку дневниот печат, или 
друг обичаен начин ако се во прашање предмети од 
помала вредност. 

5) За продажбата на предметите од точ. 1 и 2 
на оваа наредба решава работничкиот совет на сто-
панската организација согласно чл. 51 од Уредбата 
за управување со основните средства на стопанските 
организации. 

6) Предметите од точ. 1 PI 2 на оваа наредба ќе 
се продаваат на начинот предвиден во чл. 49 од 
Уредбата за управување со основните средства на 
стопа и ските ор гани з а цип. 

7) Со износот добиван од продажбата на пред-
метите од основните средства на стопанските орга-
низации ќе се постапи* на начинот пропишан во 
чл. 52 од Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации. 

8) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето ЕО „Службениот лист иа ФНРЈ". 

Бр. 9920/1 
15 ноември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на н.родното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

Среда, 8 декември 1954 
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618. 

Врз основа на чл. 21 ст. 2 од Уредбата за леко-
вите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53) Комиси-
јата за лекови при Сојузниот завод за народно 
здравје пропишува 

У И А Т С Т В О 
ЗА КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ ВРЕДНОСТА 

НА ЛЕКОВИТЕ ОД БИОЛОШКО ПОТЕКЛО 
1. Лекови од биолошко потекло во смисла на 

ова упатство, се серумите, вакцините и бактери-
ските продукти што служат за прсфилактични, те-
рапеутски и дијагностички цели кај луѓево. 

2. Пред да се пушти во промет секоја неоддел-
на серија на, готовиот лек од тон. 1 на ова упатство 
(во натамошниот текст: препарат) производителот 
е должен истата да и' ја пријави на надлежната 
контролна установа заради испитување. 

Пријавата мора, покрај името и презимето одно-
сно називот на производителот и на местото и да-
тумот на пријавата, да ги содржи и следниве по-
датоци: 

назив на препаратом, 
број на серијата; 
податоци за јачината на препаратом 
датум на изработката: 
податоци за количината на препаратот и за 

формата на пакувањето; 
податоци за составот на серијата и извод од 

протоколот на сопственото испитување; 
други податоци што ќе ги побара контролната 

установа: 
3. По приемот на пријавата надлежната кон-

тролна установа презема од производителот мостри 
од препратите, и тоа, за серија до 1.000 пакувања 
1 до 2% од оригиналните мостри, а за серија преку 
1.000 пакувања за секоја натамошна илјада 1%0 од 
оригиналните мостри. За преземањето на мострите 
се состава записник. 

4. Производителот не смее да врши никакви 
дополнителни манипулации ниту измени на паку-
вањата на серијата на препарат од кој контролната 
установа презела мостри со цел за испитување. 

Контролната установа е овластена да ја запе-
чати серијата на препаратот од кој се земени мо-
стри до донесувањето на одлуката. 

5. Контролната установа ги испитува препара- .. 
тите по методите што се пропишани за тоа. 

Ако препаратот ги исполнува пропишаните 
услови, контролната установа со решение, во кое 
констатира дека ја испитала и нашла во исправна 
состојба определената серија препарат, позволува 
препао а го т да се пушти во промет. 

6. Производителот е должен на секое пакување 
на препаратот да стави контролна маркичка која 
го носи бројот на одобрението со кој односната се-
рија 'препарат се пушта во промет. 

Контролните маркички од претходниот став ги 
издаваат надлежните установи за испитување и 
контрола на лековите. 

7. Доколку препаратот не им одговара на про-
пишаните услови, надлежната контролна установа 
ќе побара од производителот да ги отстрани недо-
статоците. Ако тоа не е можно, контролната уста-
нова ќе одреди препаратот да се уништи во прису-
ство на комисијата. 

8. Против решението од контролната установа 
производителот има право на жалба до Комисијата 
за лекови во срок од осум дена од денот кога е 
примено решението. Жалбата се подава преку кон-
тролната установа. 

При решавањето по жалбата Комисијата за ле-
кови е должна да ја сослуша својата Поткомисија 
за лекови од био лон: ио истон ло. 

9. Надлежната контролна уо -г::о-га има прохо и 
должност да ја контролира и сета работа околу 

производството на препао атот како и секоја работа 
во врска со производството. Исто така,' таа има 
право на увид во протоколите на производството и 
во работата на погонската контрола на произво-
дителот, како и право да зема заради испитување 
мостри од препарат пред полнењето. 

10. При прегледот на погонот органите на над-
лежната контролна установа се должни да го пре-
дупредат производителот на евентуалните недоста-
тоци или неправилности во производството и да го 
поканат испите да ги отстрани. 

Доколку производителот не ги отстрани во опре-
делениот срок недостатоците и неправилностите за 
кои е предупреден, надлежната контролна установа 
ќе ја извести за тоа санитарната инспекција и ќе 
предложи одново да се повика производителот во 
нов срок да ги отстрани најдените недостатоци и 
неправилности или да се забрани производството 
на некој препарат или на сето производство. 

11. Секој лек од биолошко потекло мора да има 
ознаки со следниве податоци: 

а) на садот во*кој е ставен: 
име на производителот; 
назив на содржината; 
јачина на препаратом 
број на серијата. 

б) На ом отет на садот: 
датум на приготвувањето; 
срок на исправноста; 
начин на чувањето на препаратом 
број на одобрението на препаратом 

Покрај тоа, во омотот пакувањето треба да со-
држи податоци: 

за начинот на примената, и 
за видот и количината на презервансот. 

12. Увезените лекови од биолошко потекло се 
подложни на испитување и контрола од надлежна-
та контролна установа. Овие лекови се испитуваат 
по методите што се пропишани за лековите од до-
машното производство. 

Секое пакување на увезен лек од биолошко 
потекло мора да има маркинка со бројот на дома-
шната установа за испитување и контрола на ле-
ковите. 

13. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1399 
3 ноември 1954 година 

Белград 
Комисија за лекови 

при Сојузниот завод за народне? здравје 
Претседател, 

проф. др Војислав Ристиќ, е. р. 
Секретар, 

Мг. рћ. Венцеслав Павлов, е. р. 

619. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА МЕТАЛИТЕ И ЗАВАРУВАЊЕТО 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди: Терминологија, дефиниции и ознаки 

за статичните испитувања на ме-
талите ' JUS С.А4.001. 

Механички испитувања на металите 
— испитување со затегање JUS С.А4.002 

Механички испитувања на металите 
— испитување на јачината ЈТЈЅ С.А4.003 
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Механички испитувања на металите 
— испитување на жилавоста по 
Шарпи JUS С.А4.004 

Механички испитувања на металите 
— испитување со свиткување JUS С.А4.005 

Механички испитувања на металите 
— испитување со надискање JUS С.А4.006 

Челични електроди за електролачно 
заварување JUS С.НЗ.ОИ 

Телеви за заварување на челик со 
топлење со пламен JUS С.Н3.051 
Наведените југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 мај 1955 година. 

Бр. 3110 
3 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
е т ан д ар ди з аци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

620. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфика-
ции С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА Е Л ЕКТР ^ТЕХНИКАТА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди: 

Изолациона трака — технички 
услови JUS N.A8.011 

Електрична ограда за земјодел-
ството и шумарството JUS N.M5.021 

Отпорници и кондензатори — 
низи најзгодни вредности со соод-
ветни толеранции JUS N.N0.011 

Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел. на ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
спаа на 1 март 1955 година. 

Бр. 3109 
3 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

Наведениот југословенски стандард објавен е 
во одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

2. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 март 1955 година. 

Бр. 3108 
3 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
^ стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

По извршеното сравнување на текстот на Уред-
оата за измени и дополненија на Уредбата за дано-
кот на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/54) 
со изворниот текст, Сојузниот извршен совет утврди 
дека се поткрале долу цитираните грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
1) Во членот 8 ставот 1 во редот 3 и 5 место 

зборот ..данок" и во редот 4 место зборот „данокот" 
треба да стојат зборовите: „дополнителниот данок". 

2) Во членот 12 во последниот ред место: „(од 
тон. 6 на овој член)" треба да стои: „од точ. 6 на 
овој член". 

Од Сојузниот извршен совет, 3 декември 1954 го-
дина, Белград. 

У К А З И 

621. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

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

СТИЛНАТА АМБАЛАЖА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниов југословенски 
стандард: 

Текстилна амбалажа — вреќи за 
пакување овошје и зарзават, од јута JUS F.G4.020 

Претседателот на Републиката, врз основа на чл. 
71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

• У К А З 
'ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГАШНИ-
ОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛН0МОШЕН АМБАСАДОР 
НА ФНРЈ ВО РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО РОМАНИЈА 

Се отповикува 
Радош Јовановиќ, од должноста на вонреден и 

ополномошен амбасадор на Федератвна Народна Ре-
публика Југославија во Романија. 

II 
Се назначува 
Никола Ву јановиќ, досегашен ополнсмошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи за вонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
6 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. p.. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 58 од 11 ноември 1954 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

ликвидација на аграрната реформа вршена до 6 
април 1941 година на големите имоти во Автоном-
ната Покраина Војводина; 

Закон за пасиштата на општонародниот имот; 
Закон за времениот начин на избирање прет-

ставниците и членовите што ги избираат студен-
тите, факултетските соработници и соработниците 
на универзитетските установи и факултетските 
управи во органите на факултетите и Универзите-
тот во Белград; 

Решение за задолжително здружување електро-
стопански претпријатија PI ^погони во заедница на 
електростопанските претпријатија на НР Србија. 

Во бројот 59 од 13 ноември 1954 година обја-
вува: 

Закон за контрола на производството на ово-
шен и лозов поса дочек материјал. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне Новине'' службе!;и лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 52 од 12 ноември 1954 
година објавуваат само решенија на народните4 од-
бори за дополнителни избори. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 44 од 11 ноември 1954 година објавува: 

Одлука за плаќање хонорарна служба и пре-
кувремена работа во факултетите, високите школи 
и во про светио-научните институти; 

Одлука за определување количините вино и 
ракија што можат производителите да ги потрошат 
во домаќинството во една производна година без 
плаќање данок на промет. 

Во бројот 45 од 1~8 ноември 1954 објавува: 
Решение за тоа кои земјоделски организации 

се сметаат во 1954 година за пробни погони; 
Решение за реорганизација на Земјоделскиот 

опитен и контролен завод на Словенија во Љу-
бљана, Сточар скиот завод на НР Словенија во Љу-
бљана, како и Институтот за овоштарство и лозар-
ство во Марибор; 

Упатство за, дополнување на Упатството за ис-
плата на признаници^ на Словенската народна 
помош, обврзниците на Главната команда на сло-
венските партизански чети и контролните оку па-
ци ски банкноти за давање во готово, што биле 
исплатувани како предуем во текот на Народно-
ослободителната борба; 

Решение за полагање стручни испити за висо-
к окв а л и ф ику в ан работник од сите звања на метал-
ните и електротехничката струка при одделните 
испитни комисии со седиште во Трбовље. 
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 34 од 28 октомври 1954 година 
објавува: 

Одлука за изменувања и дополнувања на Ре-
публичкиот општествен план за 1954 година; 

Одлука за изменувања и дополнувања на Ре-
публичкиот буџет за 1954 година; 

Одлука за оснивање на С е л е хо - ст сп а н ек а ко-
мета на Народна Република Македонија; 

С,;лука за разрешување на досегашниот секре-
тар и избор на нов секретар на Народното собрание; 

Одлука за зголемување бројот на членовите на 
Извршниот совет; 

Одлука за бројот на судиите и повремените су-
дии во Вишиот стопански: суд на Народна Репу-
блика Македонија и за бројот на судиите во окру-
жните ст тански судови; 

Одлука за избирање и разрешување судии на 
В И Ш И О Т стопански суд на Народна Република Ма-
кедонија; 

Одлука за избирање на. судии на окружните 
стопански судови на Народна Република Македо-
нија; 

Одлука за избирање на повремени судии на 
Вишиот стопански суд на Народна Република Ма-
ке до ни ја; 

Одлука за разрешување и избирање на судии 
на окружните судови; 

Одлука за оснивање орган на Универзитетот 
и факултетите во Скопје; 

Одлука за одредување бројот и именување чле-
новите во У ниверзитетскиот совет на Универзите-
тот во Скопје; 

Одлука за одредување бројот и именување чле-
новите на факултетските советр! на факултетите од 
Универзитетот во Скопје. 

Во бројот 35 од 15 ноември 1954 година обја-
вува: 

Указ за прогласување на Законот за унапреду-
вање на сточарството; 

Указ за прогласување на Законот за унапреди«« 
вање на, овоштарството1; 

Указ за прогласување на Законот за унапреду-
вање на лозарството; 

Указ за прогласување на законот за отворање 
виши гимназии односно виши класови на гимназии; 

Указ за прогласување на Законот за вечерните 
основни училишта. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегсвине" во бројот 24 од 9 ноември 1954 година 
објавува: 

Одлука за измени и дополненија на Опште-
ствениот план на НРБиХ за 1954 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Буџетот на НРБиХ за 1954 година; 

Закон за Завршната сметка за извршување на 
Буџетот на НРБиХ за 1953 година; 

Закон за измени на Законот за државниот пе-
чат; 

Одлука за бројот на членовите што Народната 
скупштина ги избира во Универзитетскиот совет 
и факултетските совети на поодделни факултети 
од, Универзитетот feo Сараево; 

Одлука за избирање членови за Универзитет-
скиот совет и факултетските совети на поодделни 
факултети од Универзитетот во Сараево; 

Одлука за овластување Извршниот совет на 
НРБиХ да го препише начинот на избирањето и 
бројот на членовите на органите на управувањето 
со Универзитетот и со поодделни факултети од 
Универзитетот во Сараево што ги избираат факул-
тетските управи, факултетските соработници и сту-
дентите, како и условите за избирање факултетски 
соработници и соработници на универзитетските 
установи; 

Одлука за одобрување статутот на Угостител-
ската комора на НРБиХ; 

Одлука за одобрување правилата за организа-
цијата и работењето на Здружението на произво-
дителите на дрвната индустрија во Сараево; 

Одлука за определување местата во кои може 
на претседателите и на судиите на околиските су-
дови да им се одреди поголема дополнителна плата; 

Одлука за измени и дополненија на Ро шестото 
за Нижата школа на Министерството за п о т р о -
шни; работи на НРБиХ; 
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Одлука за бројот и начинот на избирањето чле-
новите на факултетските совети и за начнот на 
избирањето членовите на универзитетскиот совет 
што ги избира факултетската управа од редот на 
своте членови; 

Одлука за бројот на факултетските соработ-
ници што влегуваат во факултетската управа и за 
начинот на нивното избирање и за, бројот на фа-
култетските соработници и соработниците на уни-
верзитетските установи што влегуваат во Универ-
зитетското собрание на Универзитетот во Сараево 
и за начинот на нивното избирање; 

Одлука за начинот на избирањето членот на 
факултетските совети и членот на Универзитет-
скиот совет на Универзитетот во Сараево што ги 
избираат студентите меѓу себе како и за бројот и 
(начинот на избирањето претставниците на студен-
тите што имаат право да присуствуваат и распра-
ваат во Универзитетското собрание на Универзи-
тетот во Сараево; 

Правилник за приватниот испит во основните 
школи и нижите одделенија на осумгодишните 
школи; 

Упатство за измена на Упатството за спрове-
дување на Уредбата за управувањето со станбе-
ните згради. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

609- Одлука за прогласување на Законот за 
ставање вон сила Главата XIV на Уста-
вот од 1946 година 693 

Страна 
610. Одлука за измени и дополненија на Со-

јузниот општествен план за 1954 година 693 
611. Одлука за дополнение на Сојузниот оп-

штествен план за 1954 година 693 
612. Указ за прогласување на Законот за јав-

ното обвтшителство — 694 
613. Ука^ з а прогласување на Законот за 

з^авственото осигурување на работници-
те ~иГ"с лу жбениците ggg 

614. Одлука за исплата на Стјепан Јурковић 
земјоделец од Били Бриг износот досу-
ден со пресудата на Окружниот суд во 
Оси ек Г. бр. 86/51—22 715 

615. 'Резолуција за утврдување сојузните за-
кони што престанале да важат — — — 715 

616. Одлука за определување заменик на 
Претседателот на Федеративна Народна 
Република Југославија за време на не-
говата отсутност од земјава 716 

617. Наредба за условите и начинот, на про-
дажбата на определени видови основни 
средства на физичките и приватните прав-
ни лица — — — — — — — 716 

618. Упатство за контрола и испитување вред-
носта на лековите од биолошко потекло 717 

619. Решение за југословенските стандарди на 
металите и заварувањето 717 

620. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електротехниката 718 

621. Решение за југословенскиот стандард за 
текстилната амбалажа 718 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за данокот на доход — 718 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
за 1955 година 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1955 година изнесува 1.200 динари 
за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за цела година со чековната уплатница што 
е приложена во бројот 49 на „Службен лист на ФНРЈ4*; текушта сметка бр. 1032-Т-220 
при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница 
во бројот врз кој е адресата. 

Доколку претплатата не се обнови до 25 декември оваа година, ќе се запре испра-
ќањето на весникот од 1 јанЈШри 1955 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон забелешките врз грбот на 
чековната уплатница и својата адреса да ја напишат читливо и јасно (по можност со 
машина) без никакви скусувања. Со непотполна адреса весникот нема редно да ви доаѓа. 

Ако ја испраќате претплатата со вирмански надог, потребно е врз истиот да се 
стават сите податоци од нашата чековна уплатница. 

Доколку за 1Ѕ54 година ја положил претплатата за вас повисокиот орган, тој за 
тоа е одделно известен, па затоа на такви претплатници не им е приложена чековна 
уплатница. 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е тоа да се напише врз 
грбот на чекот. Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претпла-
тен број. 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ' 
Белград, поштенски фах 226, тел. 26-276 
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