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562. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНЈГЦЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ 
НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА СПОРЕД УС-

ЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Производител ските организации на здруже-
ниот труд можат своите продажни цени за произ-
водите на текстилната индустрија да ги формираат 
според условите на пазарот. 

Вкупното ниво на зголемувањето на цените за 
производите на текстилната индустрија формирани 
според одредбата од став 1 на оваа точка, сметано 
декември во тековната година спрема декември во 
претходната година, треба да е во согласност со еко-
номската политика и со политиката на цените утвр-
дена во резолуцијата за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на Југославија, од-
носно во договорот за спроведување на политиката 
на цените, што важ^т за тековната година. 

2. Формирањето на цените за производите на 
текстилната индустрија според условите на пазарот 
од точка 1 на оваа одлука може да се врши кога 
производителските организации на здружениот труд 
или нивните деловни здруженија, односно група-
ц и ј е на производителските организации на здру-
жениот труд на производи на текстилната индус-
трија и Сојузниот извршен совет ќе склучат опште-
ствен договор за вкупното ниво на зголемувањето 
на цените од точка 1 став 2 на оваа одлука. 

Општествениот договор ќе го потпише во името 
на Сојузниот извршен совет сојузниот секретар за 
пазарот и цените. 

3. Производителските организации на здруже-
ниот труд или нивните деловни здруженија, однос-
но групациите на производител ските органрпации 
на здружениот труд на производи на текстилната 
индустрија, во рамките на в о л н о т о ниво на зголе-
мувањето на цените утврдено со општествениот до-
говор од точка 2 на оваа одлука, спогодбено ќе ги 
утврдат нивоата на зголемувањето на цените пое-
динечно за сите основни групи производи на тек-
стилната индустрија. 

4. Цените за одделни производи на текстилната 
индустрија производител ските организации на здру-
жениот труд ги формираат според условите на 
пазарот, придржувајќи се кон нивоата на зголе-
мувањето на цените од точка 3 на оваа одлука за 
соодветните основни групи производи. 

5. Цените формирани според одредбите од точ. 
1 до 4 на оваа одлука важа* како највисоки про-
дажни цени на производителот. 

6. Формирањето на цените за производите на 
»текстилната индустрија во Прометот се врши во со-
гласност со важечките др опи ои. 

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

Е. п. бр. 346 
13 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

563. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на 
поодделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74 и 
17/74) во точка 1 оддел 3 „од гранка 117 — Метал-
на индустрија" по одредбата под -7 се додаваат два-
наесет нови одредби, кои гласат: 

„8) средства за железничко-шинскиот сообра-
ќа ј : 

— парни локомотиви (на акумулатори или со на-
дворешен извор на енергија) за тесни колосеци и 
рудници, и нивни делови; 

— други локомотиви за тесни колосеци и руд* 
ници, и нивни делови; 

— шинобуси, моторни товарни вагони, моторна 
дресини, моторни коли за одржување и поправки и 
др., и нивни делови; 

9) локомотиве™ котли; 
10) сопирачки папучи; 
11) машини за изработка на филц, шапки и 

тулци; 
12) газожени и генератори (за производство на 

генераторе™ гас, ацетиленски генератори, други ге-
нератори) ; 

13) машини за обработка на податоци и нивни: 
единици, машини за подготвување (дупчење, про-
верување, репродукција), машини за обработка (та-
б е л и р а , сметачи и ел.), електрични машини за ав-
томатизација и др.; 

14) производи на прецизна механика: 
— оптички микроскопи (микрочитачи, микро-' 

-кино и проекциони апарати, микроскопи мерни 
и др. ); 

— апарати за механотерапмја (масажа) психо* 
техника, вештачко дишење, спасување во ров, гас* 
-маски и друг прибор); 



Страна 1078 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 20 јуни 1974 

— инструменти, апарата, модели и др., наменети 
исклучително за цели за демонстрирана (медицин-
ски, ветеринарни, биолошки, физикални, хемиски и 
други учила и модели), релјефни карти, глобуси 
и др.; 

— машини и апарати за механичко испитување 
на тврдост, јачина, елестачност и други својства на 
индустриски материјали (динамометри, инструменти 
за испитување својства и др.); 

— клинички термометру хидрометри, хигроме-
три и психометри; 

— поларископи, рефрактометри, спектометри, 
дензитометри, вискозиметри и апарати за тестира-
ње минерални масла; 

— електрични апарати за испитување матери-
јали (тврдост, јачина и др.) и инструменти за физич-
ки и хемиски анализи — електрични; 

15) метални садови; * 
16) прибор за јадење; 
17) оков и прибор; 
18) казани за бањски печки; 
19) градежна количка;". 
Во оддел 4 „од гранка 119 — Електроиндустрија" 

по одредбата под 4 се додаваат три нови одредби, 
кои гласат: 

„5) телефонски апарати; 
6) инсталациони материјали; 
7) сијалици и цевки од сите видови, освен за 

стандардни сијалици од 25 до 150 W;". 
Во оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустри-

ја" по одредбата под 10 се додаваат тринаесет нови 
одредби, кои гласат: 

„11) активни јаглени; 
12) аноргански и органски киселини и анхидри-

ди, освен сулфурна, азотна и хлороводородна ки-
селина; 

13) аноргански бази, освен за каустцчна сода; 
14) аноргански соединенија, освен за натриум 

карбонат, натриум перборат, натриум триполифос-
фат, натриум бихромат, калциум карбид и бакар 
сулфат; 

15) оксиди на метали, освен за оксид на олово 
и цинк; 

16) органски соединенија, освен за додецил бен-
зол, додецил-бензол сулфонат, линдан, фенол, фор-
i/алдехид, карбамид, дибутил и диоктил фталат); 

17) помошни средства за текстил, кожа, гума, 
обработка на метали и др.; 

18) китови; 
19) филмови, хартија и друг прибор за фото-

графија; 
20) етерски масла; 
21) глазури и емајли; 
22) бои и лакови; 
23) канцелариски и школски прибор;". 
Во оддел 9 „од гранка 125 — Индустрија на ко-

жа и обувки" пред досегашната одредба се додава 
број: „1)" и по таа одредба се додава нова одредба 
под 2, која гласи: 

„2) кожена облека;". 
Во оддел 11 „од гранка 127 — Прехранбена ин-

дустрија" по одредбата под 20 се додаваат девет но-
ви одредби, кои гласат: 

„21) кондиторски производи од брашно: штанцу-
ван кекс, чајни печива, полнет кекс, чоколаден кекс, 
солени стапчиња, слатки, пишкота, крекери, в а ф л 
нечоколаден, вафл чоколаден, об латин и други кон-
диторски производи од брашно и сл.; 

22) природни безалкохолни пијачки: природни 
минерални води и сл.; 

23) вештачки безалкохолни пијачки: вештачки 
минерални води, сода-вода, газирани безалкохолни 
пијачки со додаток на арома (цитронада, оранжада, 
„кокта", „соса cola" и др) ; 

24) масла од растително потекло: масло од репка, 
масло од синап, масло рицинусово (сурово и пречис-
тено), масло сусамово (сурово и пречистено), масло 
сурово од пченкарни никулци, масла сулфурирани 
и оксидирани, други; 

25) гриз од жита; 
26) производи од компир, пржени; 
27) кикиритки пржени; 
28) хмељ и брашна од хмељ; 
29) пиво;". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот деи од 
денот на објавувањето бо „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 348 
13 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. p. 

564. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376 и 37д став 1 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 
53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74, 20/74 и 25/74), во Списо-
кот на стоките за кои се утврдуваат условите за 
извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во 
колона 3 се вршат следните измени, и тоа: 

1 2 3 4 
29.25 Амидо-соединени ј а: 

1) Ациклични амиди: 
а) уреа над 45% азот ЛБ Д 

31.02 Азотни ѓубриња, минерални 
или хемиски: 
1) Натриум нитрат, природен 

Д 

(чилска шалитра) ЛБ Д 
2) Други: 

а) амониум нитрат ЛБЧ Д 
6) калциум ци јана мид (до 

25% азот по тежина) Л Б Д 
В) амониум сулфонитрат Л Б д 
г) амониум сулфат Л Б Д 
д) калциум нитрат Л Б д 
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ѓ) калциум амониум нитрат ЛБ Д 
е) уреа која не содржи 

повеќе од 45% азот ЛБ Д 
ж)други: 

1) вештачки натриум 
нитрат до 16,3% 
азот по тежина ЛБ Д 

2) вештачки азотни 
ѓубриња, други ЛБ Д 

Други ѓубриња; стоките од 
оваа глава приготвени во 
таблети, пастили и слични об-
лици, или во завои до нај-
многу 10 килограми бруто те-
жина : 
1) Мешани ѓубриња ЛБ Д 
2) Комплексни ЛБ Д". 

31.05 

2. Оваа одлука ќе се применува врз работите што 
ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од 20 
јуни до 31 декември 1974 година, како и врз извозот 
што се врши од 20 јуни 1974 година по работите 
склучени и пријавени на банката до тој ден. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за измени на 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74) 
и Одлуката за измена на Одлуката за определување 
на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/74). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 347 
13 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

565. 

Врз основа на член 20, член 41 став 2, чл. 52 pi 
54 став 3 и член 65 став 5, во врска со чл. 48 и 56 
став 3 од Законот за здравственото осигурување на 
воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

1. Избор на здравствената установа и на здравстве-
ниот работник 

Член 1 
Заради остварување на здравствената заштита, 

воените осигуреници и членовите на нивните семеј-
ства (во понатамошниот текст: осигурените лица) 
можат да ги изберат здравствената установа и здрав -
ствениот работник што ќе им укажуваат здравстве-
на заштита. 

Осигурените лица можат да се определат за ос-
тварување на здравствената заштита к а ј воена 
здравствена установа или к а ј цивилна здравствена 

установа на подрачјето на кое е живеалиштето на 
осигуреното лице (во понатамошниот текст: живеа-
лиштето), односно на подрачјето на кое воениот оси-
гуреник е на служба или на работа (во понатамош-
ниот текст: местото на службата). 

Осигурените лица здравствената заштита ја ост-
варуваат, по правило, во воена здравствена установа 
во живеалиштето на осигуреното лице. Воениот оси-
гуреник може здравствената заштита да ја оствари 
и во воена здравствена установа во местото на служ-
бата. 

Член 2 
Ако осигуреното лице не се определило изречно 

за одредена здравствена установа во смисла на 
член 1 од овој правилник, ќе се смета дека се оп-
ределило за воена здравствена установа во живеа-
лиштето, односно во местото на службата на воениот 
осигуреник, на која првпат ќе и се обрати заради 
остварување на здравствената заштита. 

Ако ВО живеалиштето на осигуреното лице од-
носно во местото на службата на воениот осигуреник 
нема воена здравствена установа, се смета, во слу-
чајот од став 1 на овој член, дека осигуреното лице 
се определило за цивилна здравствена установа во 
живеалиштето на осигуреното лице односно во ме-
стото на службата на воениот осигуреник, на која 
првпат и се обратило за остварување на здравстве-
ната заштита. 

Член 3 
Осигурените лица што наполниле 18 години воз-

раст самостојно одлучуваат за изборот на здравстве-
ната установа. За деца помлади од 18 години за из-
борот на здравствената установа одлучува родите-
лот, усвоителот или старателот. 

Член 4 
Во итни или други медицински оправдани случаи, 

како и во случаи на привремен престој надвор од 
живеалиштето, односно надвор од местото на служ-
бата (годишен од&ор, службен пат и ел.),, осигурените 
лица ја остваруваат здравствената заштита ка ј на ј -
блиската воена здравствена установа односно цивил-
на здравствена установа. 

Член 5 
Осигуреното лице може да ја промени избраната 

здравствена установа во почетокот на календарската 
година. 

По исклучок, осигуреното лице може избраната 
здравствена установа да ја промени и во текот на 
календарската година во следните случаи: 

1) промена на живеалиштето; 
2) престанок на работата на избраната здрав-

ствената установа; 
3) преместување на активното воено лице; 
4) во други случаи по претходно прибавено ми-

слење од нижа военолекарска комисија. 

Член 6 
Осигуреното лице може да избере лекар кој е 

на служба односно на работа во избраната здрав-
ствена установа, и тоа лекар поединец од општа 
практика и стоматолог, како и лекар поединец спе-
цијалист: по општа медицина, стоматолог, гинеко-
лог, дерматовенеролог, педијатар и офталмолог. 

Избраната здравствена установа го одредува ле-
карот поединец кој ќе му укажува здравствена заш-
тита на осигуреното лице кое само нема да го из-
бере лекарот. 

Член 7 
Осигуреното лице може да го промени избраниот 

лекар во почетокот на календарската година. 
По исклучок, осигуреното лице може избраниот 

лекар да го промени и во текот на календарската 
година во следните случаи: 

1) престанок на службата на активното воено 
лице; 
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2) престанок на службата, односно на работата 
на лекарот во избраната здравствена установа; 

3) промена на живеалиштето на осигуреното 
дице, односно промена на местото на службата на 
воениот осигуреник; 

4} непомирлив судир помеѓу осигуреното лице и 
декалог. 

Постоела**) на непомирлив судир помеѓу осигу-
реното лице и лекарот го утврдува и за него одлу-
чува здравствената установа на барана од осигуре-
ното лице или лекарот. 

Против одлуката на здраветената установа до-
несена во смисла на став 3 од овој плен, осигуре-
ното лице може да изјави приговор до надлежната 
иижа вое*}»лекарска комисија. 

Член 8 
Не се смета жако промена на избраниот лекар, 

ако здравствената заштита на осигуреното лице му 
ја укажува друг лекар за време на отсуство иди за 
време на користење на годишниот одмор, односно за 
време на службено патуваше на избраниот дехар, 
како и за време на промена на живеалиштето на 
оспореното лице, односно промена на местото на 
службата на воениот осигуреник. 

2. Остварување на здравствената заштита во воени 
здравствени установи 

Член 9 
Осигуреното лице што се определило за. оства-

рување на здравствена та заштита во воена здрав-
ствена установа ја остварува таа заштита во воена 
трупна или гарнизонска амбуланта, воена болница 
или друга здравствена установа во живеалиштето 
иа осигуреното лице, односно во местото на служба-
та на воениот осигуреник, и тоа непосредно к а ј воен 
Ј«скар ва трупна односно гарнизонска амбуланта и к а ј 
лекар специјалист во поликлинички кабинет (во 
понатамошниот текст: воениот лекар поединец). 

Ако во трупната амбуланта или во гарнизонската 
амбуланта има повеќе воени лекари, осигуреното 
лице може да го избере воениот лекар поединец ка ј 
кого ќе ја остварува здравствената заштита. 

Член 10 
Осигуреното лице ја остварува здравствената 

заштита ка ј воениот лекар специјалист во поликли-
нички кабинет на воена здравствена установа врз 
основа на упат на воениот лекар поединец. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако воената здравствена установа се наоѓа во ме-
стото на службата на воениот осигуреник односно 
во живеалиштето на осигуреното лице, осигуреното 
лице може да ја остварува здравствената заштита 
без упат ка ј воен стоматолог, воен забар и воен ле-
кар специјалист: педијатар, фтизмолог, гинеколог, 
дерматовенеролог, офталмолог. 

Член 11 
Воениот лекар поединец што го упатува осигу-

реното лице на стационари© лекување во воена 
ста цлан а риа здравствена установа или во цивилна 
стационарна здравствена установа се грижи за обез-
бедување место и за прием на осигуреното лице во 
таа здравствна установа. 

Воената стационарна здравствена установа е 
должна да го прими на лекување осигуреното лице 
што и го упатил воениот лекар поединец. 

Член 12 
Воениот лекар специјалист може да го упати 

осигуреното лице, заради дополнително испитување, 
преглед или консултирање, к а ј друг воен лекар спе-
цијалист или к а ј цивилен лекар специјалист. 

Во случајот од став 1 на овој член на осигуре-
ното лице нов упат му издава воениот лекар специе 
јалист само кога го упатува к а ј цивилен лекар спе-
цијалист. 

Член 13 
Воениот лекар специјалист, ако смета за потре-

бно, може осигуреното лице што му е упатено на 
преглед непосредно да го преземе п а лекување. 

Член 14 
По завршениот преглед, односно лекувањето на 

осигуреното лице, воениот лекар специјалист дава 
наод и мислење за здравствената состојба на осигу-
реното лице. 

Член 15 
По завршениот преглед, односно лекување к а ј 

воениот лекар специјалист, осигуреното лице му се 
јавува на воениот лекар поединец што го упатил на 
преглед. 

Член 16 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита к а ј воено л ека реки комисии според посебен 
пропис. 

Член 17 
Ако во истото место има повеќе воени амбулан-

ти, осигурените лица можат да ја изберат само гар-
низонската амбуланта во која сакаат да ја оства-
руваат здравствената заштита. Изборот ее врши со 
пријава на осигуреното лице к а ј избраната гарни-
зонска амбуланта. 

Промена на избраната гарнизонска амбуланта 
може да се врши во почетокот на календарската го-
дина со одјава к а ј порано избраната гарнизонска 
амбуланта и со пријава к а ј новоизбраната гарни-
зонска амбуланта. 

Ако осигурените лица не извршат избор на гар-
низонска амбуланта во местото во кое има повеќе 
воени амбуланта, амбулантна здравствена заштита 
остваруваат во онаа гарнизонска амбуланта што ќе 
ја одреди командата на гарнизонот. 

Член 18 
Стационари лекување осигурените лица оства-

руваат во воена болница или во друга воена стацио-
нар*^ здравствена установа (во понатамошниот 
текст: воената стационари здравствена установа) БО 
живеалиштето на осигуреното лице, односно во ме-
стото на службата на воениот осигуреник. 

Ако во живеалиштето на осигуреното лице, од-
носно во местото на службата на воениот осигуреник 
нема воена стадиона риа здравствена установа којч е 
оспособена за укажување на поодделни облици здрав-
ствена заштита, воениот лекар поединец одредува 
во која воена односно цивилна стационари здрав-
ствена установа, која е оспособена за укажување на 
поодделни облици здравствена заштита, ќе го упати 
осигуреното лице. 

Здравствената заштита од ст. 1 и 2 на овој член 
осигуреното лице ја остварува врз опсова на упат од 
воениот лекар поединец. 

Член 19 
Ако воената стациопарна здравствена установа, 

во која осигуреното лице е на лекување, не моле да 
укаже поодделни облици здравствена заштита, ќе го 
упати осигуреното лице на лекување во друга воена 
стационарна здравствена установа или во цивилна 
стационари здравствена установа која е оспособена 
за укажување на односниот облик здравствена заш-
тита. 

Воената стационари здравствена установа го 
известува воениот лекар поединец што го упатил 
осигуреното лице на лекување дека осигуреното 
лице е упатено на лекување во друга стационари^ 
здравствена установа. 

Член 20 
Воената с т а ц и о н а р и здравствена установа по 

довршеното стационарно лекување го отпушта оси-
гуреното дице и му издава отпусница. 
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Член 21 
При отпуштањето на осигуреното лице од стаци-

онари© лекувана воената стационари здравствена 
установа во отпусницзта запишува дали е гготребчо 
осигура!ото лице да се јави на контролен преглед, 
кога и на која воена здравствена установа. 

Воената стационари а здравствена установа може 
и дополнително да го повика на контролен преглед 
осигуреното, лице што к а ј неа било* на стационари 
лекување. 

3. Остварување на здравствената заштита во цнзшши 
здравствени установи 

Член 22 
Осигуреното лице ја остварува здравствената 

заштита во цивилна здравствена установа, ако се 
определило за остварување на здравствената заш-
тита во таква установа. 

Член 23 
Здравствената заштита осигуреното лице ја ост-

варува непосредно (без упат) ка ј избраниот лекар 
од општа практика во избраната цивилна здравстве-
на установа (во понатамошниот текст: цивилниот ле-
кар поединец). 

Член 24 
• Цивилниот лекар поединец врши работи и пре-

зема потребни мерки како и воениот лекар поединец, 
освен одредувањето на привремена спреченост за 
работа на активното воено лице од чл. 72 и 74 на овој 
правилник. 

Член 25 
Здравствената заштита к а ј лекар специјалист 

осигуреното лице ја остварува по упат на цивилниот 
лекар поединец. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој чл ЈН, 
осигуреното лице може без упат да ја оствари здрав-
ствената заштита ка ј лекар специјалист според про-
писот на заедницата на здравственото осигурување 
на работниците што важи во живеалиштето на оси-
гуреното лице. 

Член 26 
Цивилниот лекар специјалист може да го упати 

осигуреното лице к а ј лекар од друга специјалност 
или во воена стационари здравствена установа или 
во цивилна стационари здравствена установа која 
се наоѓа во живеалиштето на осигуреното лице или 
во местото на службата на воениот осигуреник. 

Член 27 
Осигурените лица остваруваат стационари ле-

кување во цивилни стационари!! здравствени уста-
нови во живеалиштето на осигуреното лице, односно 
во местото на службата на воениот осигуреник по 
упат од воениот лекар поединец односно од цивил-
ниот лекар поединец к а ј кото осигуреното лице ја 
користи здравствената заштита, а во итни случаи и 
без упат. 

Член 28 
Цивилниот лекар поединец го упатува, по пра-

вило, осигуреното лице на стационарно лекување во 
воена стационарна здравствена установа во живеа-
лиштето на осигуреното лице, односно во местото на 
службата на воениот осигуреник. 

Ако ВО живеалиштето на осигуреното лице, одно-
сно во местото на службата на воениот осигуреник 
нема воена стационарна здравствена установа, ци-
вилниот лекар поединец осигуреното лице го упату-
ва во цивилна стационари здравствена установа во 
тоа место, која е оспособена за укажување на соод-
ветни облици здравствена заштита. 

Член 29 
Цивилниот лекар поединец го упатува осигуре-

ното лице во цивилна с т а ц и о н а р и здравствена ус-

танова и ако воена стационари здравствена уста-
нова не може да ги укаже соодветните облици на 
здравствената заштита. 

Ако во живеалиштето, односно во местото на 
службата на воениот осигуреник нема воена или ци-
вилна егационарна здравствена установа, цивилниот 
лекар поединец го упатува осигуреното лице на ста-
ционари© лекување во најблиската воена или ци-
вилна стационари здравствена установа која може 
да ги укаже соодветните облици на здравствената 
заштита. 

4. Заеднички одредби за остварувана на здравстве-
ната заштита во воени и цивилни здравствени 

установи 

Член 30 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита надвор од живеалиштето на осигуреното 
лице, односно надвор од местото на службата на 
воениот осигуреник по упат на лекарот поединец. 

Член 31 
Ако осигуреното лице е упатено на лекарски 

преглед во друго место, лекарот специјалист на упа-
тот го запишува часот и датумот на јавувањето на 
осигуреното лице и извршениот преглед со свој пот-
пис и заверка од здравствената установа. 

Осигуреното лице од став 1 на овој член трзба, 
по можност, да биде прегледано во текот на денот. 

Член 32 
Ако лекарот специјалист закажува повторно 

доаѓање заради преглед, лекување или контрола, на 
осигуреното лице не му се издава но© упат додека 
лекувањето односно контролата на болеста поради 
која осигуреното лице првпат е упатено к а ј лекар 
специјалист трае. 

Член 33 
Лекарот специјалист својот наод и мислење по 

извршениот преглед, лекување односно контрола ќе 
му ги предаде на осигуреното лице. Во наодот и ми-
слењето лекарот специјалист секогаш го занишува 
датумот на повторното јавување на осигуреното 
лице. 

Осигуреното лице е должно лекарот поединец 
што, го упатил на преглед, лекување или контрола 
да го запознае со наодот и мислењето на лекарот 
специјалист. Ако лекарот специјалист зараде: прег-
лед, лекување или контрола во својот наод и мисле-
ње го запишал датумот на повторното јавување на 
преглед, лекарот поединец тоа го евидентира и нао-
дот и мислењето на лекарот специјалист му ги враќа 
на осигуреното лице. Прм упатувањето на закажа-
ниот преглед, лекување или контрола лекарот пое-
динец на осигуреното лице му дава само налог за 
надоместок на патните трошоци ако за тоа се испол-
нети условите. 

Член 34 
Ако лекарот специјалист најде дека осигуреното 

лице е погрешно упатено к а ј него, го упатува оси-
гуреното лице со истиот упат к а ј лекарот од соод-
ветна специјалност или на стационари© лекување 
доколку таквото лекување е потребно. 

Член 35 
Ако осигуреното лице, упатено во друго место, 

биде примено заради лекување во стационарна 
здравствена установа, таа установа му издава, пок-
ра ј отпусница, и потврда за престојот на лекување 
во која го запишува часот и датумот на приемот и 
отпуштањето. 

Член Зв 
Ако осигуреното лице бара да биде упатено во 

друга стационарна здравствена установа, а не во 
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онаа што лекарот поединец ќе ја одреди, лекарот 
поединец му издава упат за онаа стационари а здрав-
ствена установа во која осигуреното лице бара да 
биде упатено и на упатот назначува дека осигуре-
ното лице се упатува на свое барање. 

5. Остварување на здравствената заштита во станот 
на осигуреното лице 

Член 37 
Осигуреното лице може здравствената заштита 

да ја оствари во својот стан (куќно лекување), ако 
тоа е медицински индицирано и ако таквото оства-
рување на здравствената заштита е можно да се 
спроведе. 

Куќното лекување може да се обезбеди во слу-
чаите во кои не е медицински неопходно лекување 
и нега во стгциокариа здравствена установа УЛИ ако 
болеста е од таква природа што болниот да не може 
да се движи. 

Член 38 
Потребата и начинот од остварување на здрав-

ствената заштита според член 37 на овој правилник 
ја утврдува воениот лекар поединец односно ХЗЈИВИЛ-
ниот лекар поединец, и военолекарската комисија, 
како и стационарната здравствената установа при 
отпуштањето ка осигуреното лице од стационар!-«) 
лекување. 

Член 39 
На родилките во случај на потреба им ie обез-

бедува помош од бабица, во станот, како и следење 
на состојбата по породувањето како на родилката 
така и на НОВОРОДЕНОТО дете. 

6. Остварување на здравствената заштита во воени 
здравствени установи, во цивилни здравствени ус-
танови и во други специјализирани установи за 

медицинска рехабилитација 

Член 40 
Осигуреното лице остварува медицинска реха-

билитација во воена или цивилна здравствена уста-
нова и во друга специјализирана установа за меди-
цинска рехабилитација во случаите во кои таквото 
лекување е медицински индицирано. 

Член 41 
Потребата за медицинска рехабилитација на 

осигуренето лице во воена или во цивилна здрав-
ствена установа и во друга специјализирана устано-
ва ја утврдува лекарот од соодветна специјалност. 
Кон предлогот за потребата од медицинска рехаби-
литација, лекарот специјалист ја прилага соодвет-
ната медицинска документација. 

Осигуреното лице, со предлогот на лекарот спе-
цијалист, му се јавува на избраниот лекар поединец 
кој формира медицинска документација и му ја до-
ставува на санитетското одделение на армијата, на 
Военопоморската област односно на Военото подрачје 
(БО понатамошниот текст: санитетско™ одделение), 
надлежно според живеалиштето на осигуреното ли-
це. Санитетско^) одделение дава одобрение за ме-
дицинска рехабилитација. 

За осигурените лица на стационари© лекување 
постапката од став 2 на овој член ја спроведува ста-
ционарната здравствена установа во која се лекува 
осигуреното лице. 

Одобрение на санитетско™ одделение не е пот-
ребно за медицинска рехабилитација што се спро-
ведува во болница, медицински центар, медицински 
факултет или во Воено-медицинската академија. 

Член 42 
Ако ја одобри медицинската рехабилитација са-

нитетско™ одделение се договара со здравствената 
установа или со друга специјализирана установа што 
спроведува медицинска рехабилитација за времето 
на остварувањето на медицинската рехабилитација 
и за навремено пакување на осигуреното лице. 

Член 43 
Осигуреното лице ја остварува медицинската ре-

хабилитација во времето што е одредено во пока-
ната. 

Ако осигуреното лице од оправдани причини не 
е во можност во одреденото време да ја оствари одо-
брената медицинска рехабилитација, навремено го 
известува надлежното санитетско одделение. Оправ-
даноста на причините ги цени и понатамошната по-
стапка ја одредува санитетското одделение, 

Ако осигуреното лице не ја оствари медицинска-
та рехабилитација во рок од 6 месеци од денот на 
одобрението, го губи правото на одобрената меди-
цинска рехабилитација. 

Член 44 
Индикациите за остварувањето на медицинската 

рехабилитација ги утврдува организационата еди-
ница на Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
надлежна за работите на санитетско™ ооезбедува-
вање. 

Член 45 
Ако санитетско™ одделение не ја одобри меди-

цинската рехабилитација, осигуреното лице може 
да и изјави жалба непосредно на Службата за спро-
ведување на здравственото осигурување на воените 
осигуреници. 

7. Здравствена заштита на децата на воените оси-
гуреници во лекувалишта за рехабилитација со 

примена на природни фактори на лекување 

. Член 46 
Здравствената заштита во лекувалиштата за ре-

хабилитација со примена на природни фактори на 
лекување (детски лекувалишта) можат да за оства-
руваат децата на воениот осигуреник и децата што 
воениот осигуреник ги зел на издржување до напол-
нетите 15 години возраст, ако таквото лекување е 
медицински индицирано. 

Индикациите за остварувањето на здравствената 
заштита во смисла на став 1 од овој член ги утвр-
дува организационата единица на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана надлежна за работите 
на санитетско™ обезбедување. 

Децата од став 1 на овој член можат да ја ост-
варат здравствената заштита во детските лекували-
шта од став 1 на овој член, по правило, еднаш во 
текот на календарската година. 

Потребата за остварување на здравствената за-
штита од став 1 на овој член ја утврдува лекарот 
специјалист — педијатар, а според постапката утвр-
дена во чл. 41 до 44 на овој правилник. 

Член 47 
Ако санитетско™ одделение не го одобри оства-

рувањето на здравствената заштита во детското ле-
кувалиште, родителот односно старателот може да 
и изјави жалба непосредно на Службата за спрове-
дување на здравственото осигурување на воените 
осигуреници, 

8. Остварување на здравствената заштита во итни 
случаи 

Член 48 
Во итни случаи итна медицинска помош осигу-i 

реното лице може да оствари без упат {кај секој ле-ч 
кар поединец во секоја здравствена установа ко ја 
може да уаѕдже здравствена заштита. , 
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Член 49 
Како итна медицинска помош, во смисла на овој 

правилник, се подразбира укажувањето на здрав-
ствени услуги што се неопходни за да се отстрани 
непосредна опасност по животот и здравјето на оси-
гуреното лице. 

Член 50 
Ако во потешки случаи на заболување или пов-

реда е неопходно потребно осигуреното лице итно 
да се превезе во здравствена установа заради ука-
жување на медицинска помош, осигуреното лице 
има право да користи превозно средство за итна 
помош. 

9. Остварување на здравствената заштита во 
странство 

Член 51 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита во странство и се упатуваат на лекување во 
странство според посебен пропис. 

10. Остварување на правата на протетички и орто-
тички средства, на забно-протетички средства, на 
очни и слушни помагала, на помагала за овозмо-
жување гласен говор, на санитарни справи х на 

други помагала 

Член 52 
Правото на протетички и ортотички средства, на 

забно-протетички средства, на очни и слушни пома-
гала, на помагала за овозможување гласен говор, на 
санитарни справи и на други помагала осигуреното 
лице го. остварува во здравствени установи, или во 
организации што ги изработуваат тие средства и по-
магала односно што се занимаваат оо набавка и ис-
порака на тие средства и помагала. 

Осигуреното лице го остварува правото на сред-
ствата и помагалата од став 1 на овој член по пред-
лог на лекарот од соодветна специјалност, кој го за-
верува надлежното санитетско одделение, односно 
са поетскиот орган што ќе го овласти тоа одделение. 

Договорот за изработка односно за набавка и 
иопорака на средствата и помагал ата од став 1 на 
овој член го склучува надлежното санитетско одде-
ление со организациите што ги изработуваат одно-
сно набавуваат и испорачуваат тие средства односно 
помагала. 

Член 53 
Трошоците за изработката на претставките и 

ортотичките средства, на забно-протетичките сред-
ства, на очните и слушните помагала, на помагалата 
за овозможување гласен говор, на санитарните спра-
ви и на други помагала изработени од стандарден 
материјал паѓаат на товар на средствата нз Фондот 
на здравственото осигурување на воените осигуре-
ници (во понатамошниот текст: Фондот), освен ако 
со одлука на Собранието на Заедницата на соци-* 
јал ното осигурување на воените осигуреници е од-
редено осигуреното лице да учествува во трошоците. 

Член 54 
Потребните податоци за издадените протетички 

и ортотички средства, заоно-протетички средстга, 
очни и слушни помагала, помагала за овозможува-
ње гласен говор, санитарни справи и други помагала 
се внесуваат во здравствената книшка на осигуре-
ното лице. 

Член 55 
Видовите на средствата, помагалата и санитар-

ните справи, стандардите на материјалите за нив-
ната изработка, раковите на траењето и поблиските 
услови за добивање на пооделни средства, помагала 
и санитарни справи се регулирани со посебен гфопис. 

11. Пропишување и издавање на лекови 

Член 56 
На осигуреното лице, на товар на средствата на 

Фондот, можат да му се пропишуваат и издаваат 
сите лекови што се одобрени за пуштање во промет 
и за употреба во Југославија. 

Член 57 
Како лекови, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат и завојниот материјал и помошните 
средства што служат за употреба на лекот (капалка, 
стаклено стапче, дестилирана вода и др.). 

Член 58 
Лекарот поединец му пропишува на осигуреното 

лице лек на пропишаниот рецепт. 
При пропишувањето на лек за случаите за кои 

не може да се воведува учество на осигурените лица 
во трошоците на користењето на здравствената за-
штита (член 19 став 2 од Законот за здравственото 
осигурување на воените осигуреници), на рецептот 
се става ознаката: „НП" (не се партиципира). 

На рецептот за издавање на лек се става, покрај 
другото, и ознаката: „Воен осигуреник — здравстве-
на книшка бр. 

Член 59 
Лекот се пропишува во количина која, според 

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

За акутни заболувања или акутни состојби ле-
кот, по правило, се пропишува во количина што е 
потребна за лекување до 5 дена. 

За хронични заболувања или хронични состојби, 
кога е потребно одреден лек подолго да се употре-
бува, лекот може да се пропише во количина што е 
потребна за лекување до 30 дена. 

Во случајот од став 3 на овој чле*Ѓ лекарот пое-
динец, кој го пропишува лекот, е должен да ја на-
веде на рецептот причината за пропишувањето на 
односната количина на лекот (дијагноза .број денови 
за земање на лекот и др.). 

Член 60 
Пропишаниот лек на осигуреното лице му го из-

дава воената аптека или воената здравствена уста-
нова. 

Ако во живеалиштето на осигуреното лице, од-
носно во местото на службата на воениот осигуреник 
нема воена аптека односно воена здравствена уста-
нова или ако воената аптека односно воената здрав-
ствена установа го нема пропишаниот лек, осигуре-
ното лице може да го подигне пропишаниот лек во 
цивилна аптека односно во цивилна здравствена ус-
танова во тоа место. 

Ако воената аптека односно воената здравствена 
^установа го нема пропишаниот лек, ф а р м а ц е у т а на 
воената аптека назначува на рецептот дека пропи-
шаниот лек може да се подигне во цивилна аптека 
односно во цивилна здравствена установа. 

Член 61 
Во итен случај осигуреното лице може да го по-

дигне пропишаниот лек во најблиската аптека од-
носно здравствена установа, со тоа што лекарот пое-
динец, што го пропишува лекот, е должен да ја ста-
ви на рецептот ознаката: „Итно". 

Член 82 
Набавката на лекови во странство, што не мо-

жат да се набават во Југославија, ја одобрува, по 
предлог од лекарот поединец или здравствената ус-
танова, организационата единица на Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана надлежна за работите 
на санитетско^ обезбедување. 
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12. Употреба на превозни средства при остварува-
њето на здравствената заштита ) 

< 

Член 63 
Осигуреното лице што е упатено во друго место 

заради остваруваше на здравствената заштита го 
користи оној вид превозно средство што, зависио од 
неговата здравствена состојба и должината на патот, 
Не го одреди лекарот поединец, военолекарската ко-
мисија, воената здравствена установа, односно ци-
вилната здравствена установа што го упатува осигу-
реното лице во друго место. , 

Член 64 
Заради остварување на здравствената заштита 

во живеалиштето на осигуреното лице, на приемот 
на осигуреното лице во воена здравствена установа 
или во цивилна здравствена установа, на испраќа-
њето од тие здравствени установи или на преместу-
вањето од една во друга здравствена установа, ле-
карот поединец, воената здравствена установа или 
цивилната здравствена установа к а ј која осигурено-
то лице е на лекување, ја одредува употребата на 
санитетски автомобил или на друго превозно сред-
ство ако таквиот превоз е обусловен со здравстве-
ната состојба на осигуреното лице. 

13. Надоместок на трошоците за користење на здрав-
ствена услуга на начин и под услови што не се одре-

дени со овој правилник 

Член 65 
Ако осигуреното лице остварува здравствена 

заштита на начин кој не е предвиден со овој пра-
вилник, тоа ги поднесува трошоците за користењето 
на здравствената услуга над износот кој одговара на 
износот кога таквата здравствена услуга е укажана 
на начин утврден со овој правилник, и тоа: 

1) ако оствари здравствена заштита, без упат од 
надлежниот лекар поединец, ка ј лекар специјалист 
во живеалиштето или во местото на службата или 
во друго место — ги поднесува трошоците за кори-
стењето на здравствената услуга и трошоците за 
превозот, исхраната и престојот во другото место 
над износот кој му одговара на износот кога таквата 
здравствена услуга е укажана по упат на надлеж-
ниот лекар поединец; 

2) ако оствари здравствена заштита со упат од 
надлежниот лекар поединец, на свое барање, во ци-
вилна здравствена установа, а не во установа во која 
го упатува надлежниот лекар поединец — ги подне-
сува трошоците од точка 1 на овој член. 

По исклучок, ако со упат од надлежниот лекар 
поединец, на свое барање, оствари здравствена заш-
тита ка ј воена здравствена установа во друго место, 
а не во местото во кое го упатува надлежниот лекар 
поединец — ги поднесува трошоците за превоз, ис-
храна и престој во другото место над износот на 
трошоците што би настанале здравствената заштита 
да се користила во местото во кое го упатува надле-
жниот лекар поединец; 

3) ако оствари медицинска рехабилитација про-
тивно на одредбите на чл. 41 до 43 од овој правил-
ник — ги поднесува трошоците само; 

4) ако превозот со средство за итна помош не ^ 
бил оправдан — ги поднесува трошоците за прево-
зот, а кое го цени лекарот кој на осигуреното лице 
му укажал помош; 

5) ако бара одобреното средство, помагало или 
санитарна справа од член 53 на овој правилник да 
му се издаде односно изработи од материјал кој не 
е пропишан како стандарден материјал — ја подне-
сува разликата во цената на чинењето за таквото 
издадено, односно изработено средство, помагало или 
санитарна справа. 

14. Остварување на здравствената заштита на чле-
новите на семејството на воените осигуреници здрав-
ствено осигурени според друг основ и регулирање 

на побарувањата за укажаните услуги 

Член бб 
Членот на семејството на воениот осигуреник 

кој здравствено е осигурен според некој друг основ 
(член 14 од Законот за здравственото осигурување 
на воените осигуреници), ако се определи да користи 
здравствена заштита во воена здравствена установа, 
здравствената заштита во таквата установа ја ост-
варува на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 67 
Почетокот и престанокот на привремената спре-

ченост за работа на член на семејството на воениот 
осигуреник од член бб на овој правилник и меди-
цинската рехабилитација, освен рехабилитацијата 
од член 41 став 4 на овој правилник, по предлог од 
воениот лекар поединец, се утврдува односно се ост-
варува во постапката пропишана за осигурениците 
работници. 

Член 68 
Воената здравствена установа што му ја укажа-

ла здравствената заштита на член на семејството на 
воениот осигуреник од член бб на овој правилник 
надоместокот на трошоците за таа заштита го оства-
рува ка ј заедницата на здравственото осигурување 
на работниците к а ј која членот на семејството е 
здравствено осигурен. 

Со спогодбата или со договорот склучен помеѓу 
надлежното санитетско одделение и заедницата на 
здравственото осигурување на работниците ка ј која 
е здравствено осигурен членот на семејството од 
член бб на овој правилник, се регулира побирува-
њето за укажаните услуги во врска со остварува-
њето на здравствена заштита. 

15. Надоместок на трошоците на цивилните здрав-
ствени установи за укажана здравствена заштита 

на осигурените лица 

Член 69 
Надоместокот на трошоците на цивилните здрав-

ствени установи за укажаните здравствени услуги и 
за издадените лекови на осигурените лица го врши 
санитетско™ одделение или органот што тоа ќе го 
овласти на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на 
осигуреното лице, односно местото на службата на 
воениот осигуреник на кој му е укажана здравстве-
ната услуга. 

Член 70 
, Надоместокот на трошоците од член 69 на овој 

правилник се врши според цените на здравствените 
услуги според кои се пресметуваат трошоците на 
здравствените услуги на осигурените лица ка ј заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците на подрачјето на кое се наоѓа цивилната здрав-
ствена установа што ја укажала здравствената ус-
луга. 

Член 71 
Сите прашања во врска со надоместокот на тро-

шоците за укажаните здравствени услуги на осигу-
рените лица, се регулираат со договор или со дого-
вор склучен помеѓу цивилната здравствена установа 
и надлежното санитетско одделение, односно помеѓу 
републичките или покраинските заедници на здрав-
ствените работни организации и надлежното сани-
тетско одделение. 
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И. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИ И ПОМОШТИ 

1. Утврдување и евидентирање на привремената 
спреченост за работа на воениот осигуреник — ак-

тивно воено лице 

Член 72 
Почетокот и престанокот на привремената спре-

ченост за работа на воениот осигуреник — активно 
воено лице (член 56 став 1 точ. 2 и 5 на Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници) 
го одредува воениот лекар на трупна или гарнизон-
ска амбуланта, односно военолекарска комисија не-
зависно од тоа кој лекар .поединец ја предложил или 
одобрил привремената спреченост за работа. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
почетокот и престанокот на привремената спрече-
ност за работа на воениот осигуреник— активно вое-
но лице што се наоѓа на служба односно на работа 
во местото во кое нема воен лекар на трупна или 
гарнизонска амбуланта ги одредува или одобрува 
цивилниот лекар поединец. 

Член 73 
Утврдувањето на привремената спреченост за 

работа на воениот осигуреник — активно воено лице 
во случаите од член 30 став 1 точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 од 
Законот за здравственото осигурување на воените 
осигуреници се врши врз основа на лекарскиот пре-
глед и медицинската документација за здравствена-
та состојба на воениот осигуреник односно на забо-
лениот член на семејството. По исклучок, ако е тоа 
медицински оправдано, може да се врши само врз 
основа на медицинската документација. 

Член 74 
Почетокот и престанокот на привремената спре-

ченост за работа на воениот осигуреник — активно 
воено лице ги евидентира воениот лекар на трупна 
или гарнизонска амбуланта во книгата на амбулан-
т и т е прегледи, односно во здравствениот картон 
што го води лекарот поединец и во здравствената 
книшка на воениот осигуреник. 

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, во 
трупната или гарнизонската амбуланта се води и 
список на воените осигуреници — активни воени 
лица привремено спречени за работа. , 

Член 75 
Воениот лекар на трупна или гарнизонска ам-

буланта што ќе ја одреди привремената спреченост 
за работа на воениот осигуреник — активно воено 
лице пополнува извештај за траењето на привреме-
ната спреченост за работа. 

Во извештајот од став 1 на овој член се внесу-
ваат личните податоци за воениот осигуреник, поче-
токот и причината на привремената спреченост за 
работа и шифрата на почетната дијагноза. 

Ако воениот лекар на т р у п н а или гарнизонска 
амбуланта утврди дека престанала причината на 
привремената спреченост за работа на воениот оси-
гуреник — активно воено лице, во извештајот го за-
пишува датумот на престанокот на привремената 
спреченост за работа и шифрата на завршната ди-
јагноза. 

Шифрите на почетната и на завршната дијаг-
ноза се внесуваат во извештајот според Меѓународ-
ната класификација на болестите, повредите и при-
чините на смртта. 

По престанокот на привремената спреченост за 
работа, воениот лекар на трупна или гарнизонска 
амбуланта му дава извештај на воениот осигуреник 
— активно воено лице кој задолжително и го пре-
дава на воената единица, односно на воената уста-
нова, државниот орган, организацијата на здруже-
ниот труд или на друга организација к а ј која е на 
служба односно на работа. 

Член 76 
Ако привремената спреченост за работа на вое-

ниот осигуреник — активно воено лице трае подолго 
од 30 дена, воениот лекар на трупна или гарнизонска 
амбуланта му го дава извештајот од член 75 на овој 
правилник на воениот осигуреник — активно воено 
лице за изминатите 30 дена. 

Ако воениот осигуреник — активно воено лице 
се наоѓа на с т а ц и о н а р и лекување во воена или ци-
вилна здравствена установа, воениот лекар на труп-
на или гарнизонска амбуланта и доставува извеш-
тај на воената единица или на воената установа 
односно на државниот орган, на организацијата на * 
здружениот труд или на друга организација к а ј 
која воениот осигуреник — активно воено лице е 
на служба односно на работа, на нивно барање. 

2. Пресметување на надоместокот на платата одно-
сно на личниот доход на воениот осигуреник — ак-
тивно воено лице поради привремена - спреченост 

за работа 

Член 77 
Организационата единица односно службеното 

лице што врши персонални работи во воената еди-
ница односно во воената установа на која и се пре-
дадени извештаите за траењето на привремената 
спреченост за работа на воените осигуреници — ак -
тивни воени лица, и ги доставува тие извештаи до 
осмиот ден во месецот на организационата единица 
односно на службеното лице што ги врши финан-
сиските работи за таа воена единица односно воена 
установа. 

По примениот извештај, организационата едини-
ца односно службеното лице што ги врши финанси-
ските работи го пресметува надоместокот на платата 
на самиот извештај. 

Член 78 
Ако надоместокот на платата се пресметува за 

одреден број денови во месецот, днвениот износ на 
надоместокот на платата се утврдува така што ме-
сечниот износ на платата се поделува со бројот 30. 

Член 79 
Извештаите за траењето на привремената спре-

ченост за работа, на кои е извршено пресметување-
то на надоместокот на платата, му се доставуваат на 
надлежниот сметководствен центар, односно на над-
лежното сметководство до дваесеттиот ден во ме-
сецот. 

Врз основа на извештаите од ст$в 1 на овој член, 
надлежниот сметководствен центар односно надлеж-
ното сметководство составува збирен список во кој 
ги внесува износите на надоместокот на платата за 
сите воени осигуреници — активни воени лица на 
кои им исплатува надоместок на платата. Така утвр-
дениот вкупен износ на надоместокот на платата 
служи за намалување на основицата за пресметува-
ње и плаќање на пропишаните придонеси на пла-
тите на воените осигуреници — актвни воени лица 
и за утврдување на вкупниот износ на надоместокот 
на платата до 30 дена траење на привремената 
спреченост за работа. 

На воените осигуреници — активни воени лица, 
што се на служба во воени единици или во воени 
установи, исплатата на надоместокот на платата во 
случај на привремена спреченост за работа ја врши 
воената единица односно воената установа надлеж-
на за исплата на платата на активните воени лица. 

Член 80 
Пресметувањето и исплатата на надоместокот на: 

личниот доход односно на платата на воениот осигу-
реник — активно воено лице на работа во државен 
орган, организација на здружениот труд или друга 
организација се вршат на начинот утврден за осигу-
рените работници на работа во тој орган, односна 
организација. 
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Ако надоместокот на личниот доход односно на 
платата за време на привремената спреченост за 
работа на воениот осигуреник — активно воено лице 
ја пресметува и исплатува, врз основа на Законот 
за здравственото осигурување на воените осигуре-
ници, државен орган, организација на здружениот 
труд или друга организација ка ј која воениот оси-
гуреник — активно воено лице е на работа, испла-
тените износи што, според член 65 став 2 точка 2 
од тој закон, паѓаат на товар на средствата на Фон-
дот, на тие органи односно организации им ги на-
доместува надлежното санитетско одделение на чие 
подрачје се наоѓа органот односно организацијата 
ка ј која воениот осигуреник — активно воено лице 
е на работа или органот што тоа ќе го овласти. 

Член 81 
Одредбите на овој правилник со кој се регулира 

остварувањето на правата на надоместокот на пла-
тата односно на личниот доход и утврдувањето на 
привремената спреченост за работа не се однесуваат 
на воените осигуреници — корисници на паричен на-
доместок и воените пензионери. 

3. Остварување на други надоместоци и помошти 

Член 82 
Воениот осигуреник — активно воено лице и 

членовите на неговото семејство остваруваат надо-
месток за патните трошоци, надоместок за потреб-
ните трошоци, посмртна помош и помош за опре-
мање на новородено дете ка ј воената единица 
односно воената установа ка ј која воениот осигу-
реник — октивно воено лице е на служба, односно 
ка ј која умрениот воен осигуреник — активно 
воено лице бил на служба. 

Воениот осигуреник — активно воено лице кој е 
на работа ка ј државен орган, организација на здру-
жениот труд или друга организација, како и чле-
новите на неговото семејство, остваруваат надоме-
сток на патните трошоци, надоместок на потребните 
трошоци, посмртна помош и помош за опремање на 
новородено дете к а ј командата на гарнизонот на 
чие подрачје се наоѓа органот, односно организаци-
јата ка ј која воениот осигуреник — активно воено 
лице е на работа. 

Воениот осигуреник — активно воено лице и чле-
новите на неговото семејство, кој е на служба од-
воено на работа во странство, како и осигурените 
лица што се упатуваат на лекување во странство 
односно што се враќаат од лекување од странство, 
надоместок на патните трошоци, надоместок на пот-
ребните трошоци, посмртна помош и помош за спре-
мање на новородено дете остваруваат к а ј воената 
единица, односно воената установа што ги упатила 
во странство. 

Член 83 
По исклучок од одредбите на член 82 од овој 

правилник, исплатата на надоместокот на патните 
трошоци на осигурените членови на семејството на 
воениот осигуреник — активно воено лице, кои по-
ради преместување или школување немаат живеа- , 
лиште во местото во кое воениот осигуреник — ак-
тивно воено лице е на служба, врши воената еди-
ница односно воената установа к а ј која воениот оси-
гуреник бил на служба пред преместувањето или 
упатувањето на школување, односно надлежната 
команда на гарнизонот на чие подрачје е живеали-
штето на осигурениот член на семејството ако акти-
вното воено лице било на работа во државен орган, 
организација на здружениот труд или во друга ор-
ганизација. 

Член 84 
Воените осигуреници — корисникот на паричен 

надоместок и воениот пензионер, како и членови-
те на нивните семејства, правата на надоместоци и 
помошти од член 82 на овој правилник ги оствару-
ваат к а ј командата на гарнизонот на чие подрачје 
се наоѓа нивното живеалиште. 

Надоместоците на патните трошоци во врска со 
упатувањето на лекување во странство односно вра-
ќање од лекување од странство, осигурените лица 
од став 1 на овој член ги остваруваат к а ј воената 
единица, односно воената установа што ги упатила 
во странство. 

Член 85 
Лицето што погребало осигурено лице во стран-

ство, освен лицата од чл. 82 до 84 на овој правилник, 
има право да го оствари надоместокот на потребните 
трошоци во височина на фактично потребните тро-
шоци на закопот во земјата во која осигуреното ли-
це умрело. 

Надоместокот од став 1 на овој член го испла-
тува Службата за спроведување на здравственото 
осигурување на воените осигуреници во валутата на 
земјата во која осигуреното лице умрело, а според 
пресметковниот курс што важи на денот на смртта 
на осигуреното лице. 

Член 86 
На членовите на семејството на воениот осигу-

реник умрен во странство, освен оние од чл. 82 до 
84 на овој правилник, ако воениот осигуреник до 
својата смрт ги издржувал, а тие заедно со воениот 
осигуреник престојувале во странство, им припаѓа 
посмртна помош во височината која би им припа-
ѓала воениот осигуреник да умрел во Југославија. 

Посмртната помош ја исплатува Службата за 
спроведу в а ње на здравственото осигурување на вое-
ните осигуреници во валутата на земјата во која 
умрел воениот осигуреник, а според пресметковниот 
курс што важи на денот на смртта на воениот оси-
гуреник. 

Член 87 
За остварување на правата на надоместоците и 

помоштите се поднесува, и тоа: 
1) за помош за опрема на новородено дете — пот-

врда од лекарот дека породувањето ќе настане во 
рок од 30 дена, односно доказ за раѓањето на де-
тето и за правото на таа помош (член 42 став 1 то-
чка 3 и с¥ав 2 од Законот за здравственото осигу-
рување на воените осигуреници); 

2) за надоместок на погребни те трошоци и за 
посмртна помош — доказ за смртта на осигуреното 
лице, а за посмртна помош и доказ за издржува-
њето (член 47 од Законот за здравственото осигу-
рување на воените осигуреници); 

3) за надоместок на патните трошоци — упат-
ница (налог) за надоместок на патните трошоци што 
ја издава лекарот поединец, воено лекарската коми-
сија или здравствената установа при упатувањето 
во друго место заради остварување на здравствената 
заштита. 

Член 88 
Жалбата на осигурените лица на решенија за 

остварување на правата на надоместоци и помошти, 
изјавени во смисла на член 67 став 4 од Законот 
за здравственото осигурување на воените осигуре-
ници, командата на водната единица односно на вое-
ната установа на која тие и се врачени или доста-
вени, непосредно да доставува заедно со сите списи 
што се однесуваат на ожалбеното решение на Служ-
бата за спроведување на здравственото осигурување 
на воените осигуреници. 

III. ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА ! 

Член 89 
Заради докажување на својството на осигурено 

лице и заради остварување на правата од здравстве-
ното осигурување, на осигурените лица им се издава 
здравствена книшка. 

Здравствената книшка му се издава и на чле-
нот на семејството на воениот осигуреник што во 
смисла на член 14 од Законот за здравственото оси-
гурување на воените осигуреници се определил за 
користење здравствена заштита во воена здравствена 
установа. 
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На здравствената книшка на членот на семеј-
ството на воениот осигуреник од став 2 на овој член 
се назначува ка ј која заедница на здравственото 
осигурување работникот е осигурен. 

Член 90 
Здравствената книшка се користи со воената ле-

гитимација, односно со личната карта со која се 
утврдува идентитетот на осигуреното лице. 

Здравствената книшка на дете се користи со 
воената легитимација односно со личната карта на 
родителите. 

Член 91 
Во итни случаи воениот лекар поединец или во-

ената здравствена установа, односно цивилниот ле-
кар поединец или цивилната здравствена установа 
не можат на осигуреното лице' да му го ускратат 
укажувањето на здравствената заштита поради не-
можност веднаш да го докаже својството на осигу-
рено лице со здравствената книшка. 

Осигуреното лице што остварува здравствена за-
штита според став 1 на овој член е должно свој-
ството на осигурено лице да го докаже во рокот што 
ќе го одреди лекарот поединец или здравствената 
установа. 

Член 92 
Здравствената книшка му ја издава на воениот 

осигуреник — активно воено лице и на членовите 
на неговото семејство воената единица односно вое-
ната установа во ранг на полк (самостоен баталјон), 
на него рамна или повисока воена единица односно 
воена установа ка ј која воениот осигуреник е на 
служба. 

На воениот осигуреник — активно воено лице 
кое е на работа ка ј државен орган, ка ј организација 
на здружениот труд или ка ј друга организација и 
на членовите на неговото семејство, здравствената 
книшка им ја издава командата на гарнизонот на 
чие подрачје се наоѓа органот односно организаци-
јата во која воениот осигуреник — активно воено 
лице се наоѓа на работа. 

На воените осигуреници — на корисникот на пари-
чен надоместок и на воениот пензионер, како и на чле-
новите на нивните семејства, здравствената книшка 
им ја издава командата на гарнизонот на чие под-
рачје се наоѓа живеалиштето на корисникот на па-
ричниот надоместок односно на воениот пензионер. 

Член 93 , 
Здравствената книшка се издава на барање на 

воениот осигуреник или на членот на неговото се-
мејство. 

Издавањето на здравствените книшки го еви-
дентира воената единица односно воената установа 
во уписникот на предметите на управната постапка 
поведена по барање на странката. Бројот под кој е 
евидентирана-здравствената книшка се запишува во 
здравствената книшка. 

Член 94 
За лицето на кое не му е издадена здравствена 

книшка на негово барање за него или за член ка 
неговото семејство, командата на воената единица 
односно на воената установа надлежна за издавање 
на здравствените книшки е должна да донесе пис-
мено решение. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да и се изјави жалба непосредно на Службата за 
спроведување на здравственото осигурување на вое-
ните осигуреници. 

Член 95 
Здравствената книшка на воениот осигуреник — 

активно воено лице се заверува во случај на про-
мена на местото на службата. 

Здравствената книшка на воениот осигуреник — 
корисник на паричен надоместок и на воениот пен-
зионер се заверува во случај на промена на живеа-
лиштето. 

Здравствената книшка на осигурениот член на 
семејството на воениот осигуреник се заверува на 
почетокот на календарската година за тековната го-
дина. 

Заверувањето на здравствената книшка го врши 
воената единица, односно воената установа надле-
жна за издавање на здравствената книшка 

Член 96 
Здравствената книшка во која нема слободен 

простор за запишување на податоци или која е ош-
тетена, се заменува со нова на барање на осигуре-
ното лице. 

Член 97 
Осигуреното лице што ќе ја загуби здравствена-

та книшка или на друг начин ќе остане без неа, е 
должно во рок од 8 дена од денот на исчезнувањето 
односно на загубата на здравствената книшка тоа 
да и го пријави на надлежната воена единица од-
носно на воената установа, која ќе му издаде нова 
здравствена книшка 

Член 98 
За секоја издадена здравствена книшка се на-

платува паричниот износ утврден на здравствената 
книшка. 

Член 99 
Воениот осигуреник е должен 'настанатите про-

мени што повлекуваат престанок на правата на 
здравственото осигурување веднаш да и ги пријави 
на воената единица односно на воената установа 
надлежна за издавање на здравствените книшки и 
да ќ ја ^предаде својата здравствена книшка или 
здравствената книшка на осигурениот член на се-
мејството на кој му престанало правото на здрав-
ственото осигурување. 

Воената единица односно воената установа за-
пишува во здравствената книшка дека на осигуре-
ното лице му престанало својството на осигурено 
лице и дека здравствена заштита не може да ост-
варува на товар на Фондот, и му ја враќа на оси-
гуреното лице. 

Член 100 
Здравствените книшки им се издаваа! на осигу-

рените лица на обрасците VSO/Zdr-2 и VSO''Zdr-З, 
кои се отпечатени кон ОВОЈ правилник и се негов 
составен дел.. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 101 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот за остварување на правата од здравственото 
осигурување на воените осигуреници и на членовите 
на нивните семејства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/72), како и сите прописи што се во спротивност 
со одредбите на овој правилник. 

Член 102 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

P. в. п. бр. 32 
10 јуни 1974 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за народна 

одбрана 
генерал-полковник, 

Милош Шумоња, е. р. 
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566. 

Врз основа на член 29 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници (,,Служ-
бен лист на СФРЈ \ бр. 13/72 и 67/73), сојузниот се-
кретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО СТРАНСТВО 

' I. КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ВО СТРАНСТВО 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

користење и остварување на здравствената заштита 
во странство и постапката за упатување на леку-
вање во странство на воените осигуреници и на 
членовите на нивните семејства (во понатамошниот 
текст: осигурените лица) врз товар на средствата 
од Фондот за здравствено осигурување на воените 
осигуреници (во понатамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Здравствената заштита во странство им ја обез-

бедува па осигурените лица военото пратеништво 
во односната земја. 

Ако во односната земја нема воено пратеништво, 
користењето на здравствената заштита им се обез-
бедува на осигурените лица на начин на кој во таа 
земја ја користат здравствената заштита осигуре-
ниците-работници на Југославија. , < ; , 

2. Претходна постапка во Југославија 

Член 3 
Здравствената заштита во странство можат да 

ја користат осигурените лица ако пред нивното 
доаѓање во странство е утврдено: 

1) дека не боледуваат од акутно заболување; 
2) дека не постои нарушување во нивната здрав-

ствена состојба што би обусловило потреба од ле-
карска помош; 

3) дека не боледуваат од хронични или други 
болести поради кои е потребно подолго или посто-
јано лекување и постојан лекарски надзор. 

По исклучок од став 1 на овој член, воените 
осигуреници што патуваат во странство како чле-
нови на воени или други делегации, можат да ја 
користат здравствената заштита во странство и без 
претходно утврдување на нивната здравствена со-
стојба пред поаѓањето во странство. 

За осигурените ЛИЦЕ*, кои заминуваат во земја, 
односно подрачје во кое климата се разликува бит-
но од климата во Југославија, потребно е да се 
утврди дека тие лица молчат без штета за здравје-
то да ги поднесуваат изменетите климатски услови. 

Член 4 
Начинот на давање оценка и мислење за здрав-

ствената состојба на осигуреното лице од член 3 
ст. 1 и 3 на овој правилник го одредува организа-
ционата единица на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана надлежна за работи на санитетското 
обезбедување. 

Во оценката и мислењето за здравствената со-
стојба на осигуреното лице мора изречно да се на-
веде дали постојат пречки во смисла на член 3. ст. 
1 и 3 на овој правилник. 

3. Обезбедување користеле на здравствената 
заштита 

Член 5 
Користењето на здравствената заштита во 

странство врз товар на Фондот им го обезбедува на 
осигурените лица военото пратеништво на подрач-
јето на својата надлежност, на еден од следните 
начини: 

1) со осигурување к а ј органите, установите или 
друштвата, што го спроведуваат здравственото оси-
гурување во односната земја; 

2) преку договор што дипломатските или кон-
зуларните претставништва на Југославија го склу-
чуваат со соодветните јавни здравствени установи 
односно со лекари по^ општа практика и лекари 
специјалисти во односната земја; 

3) со одредување лекари и здравствени уста-
нови во односната земја к а ј кои можат да се леку-
ваат осигурените лица според својот слободен 
избор. 

При изборот на начинот за обезбедување кори-
стење на здравствената заштита во смисла на став 
1 на овој член, военото пратеништво првенствено 
ќе ги зема предвид јавните здравствени установи 
(клиники, болници, ПОЛИКЛИНИКИ, амбуланти) и ќе 
води сметка за потребата од обезбедување ефика-
сна здравствена заштита и за рационалното троше-
ње па средствата од Фондот. 

Член 6 
Во земјите со кои Југославија склучила спо-

годба (конвенција) за социјално осигурување или 
спогодба за заемно бесплатно лекување на одре-
дени категории осигуреници/ на осигурените лица 
им се обезбедува користење на здравствената за-
штита на начинот предвиден со спогодбата. 

Член 7 
Обезбедувањето користење на здравствената 

заштита па воените осигуреници — активни воени 
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лица што се. наоѓаат на школување Или стручно 
усовршување во странство се утврдува со догово-
рот за упатување активни воени лица на школу-
вање или стручно усовршување. 

Член 8 
Военото пратеништво ја известува Службаса 

за спроведување на здравственото осигурување на 
военити осигуреници (во понатамошниот текст: 
Стручната служба) за начинот на кој е обезбедено 
користењето на здравствената заштита на осигу-
рените лица на подрачјето на неговата надлежност 
и за условите за користење на таа заштита. 

4. Начин на користење на здравствената заштита 

Член 9 
Заради користење на здравствената заштита, 

осигуреното лице се обрнува до военото прате-
ништво кое му издава упат за лекар, односно за 
здравствена установа (во понатамошниот текст: 
упат от). 

Упатот се издава со важење од 30 дена, според 
образецот што е отпечатен кои овој правилник и е 
негов составен дел. 

Одговорното лице во военото пратеништво пред 
да го издаде упатот утврдува дали лицето што му 
се обрнало има право да ја користи здравствената 
заштита во странство врз товар на Фондот 
(член 28). 

Член 10 
Ако осигуреното лице се- наоѓа на болничко ле-

кување во странство, военото пратеништво веднаш 
ja известува за тоа Стручната служба. 

Кон извештајот од став 1 на обој член, 'воено-
то пратеништво доставува: 

1) наод и мислење за потребата од лекување, 
што го издала здравствената установа во која се 
наоѓа на лекување осигуреното лице; 

2) мислење на здравствената установа од точка 
1 на овој став за можноста за пренесување на бол-
ниот на лекување во Југославија, со оглед на не-
говата здравствена состојба; 

3) мислење на военото пратеништво за целе-
сообразноста за испраќање на болниот од странст-
во на болничко лекување во Југославија, со оглед 
на оддалеченоста; 

4) други податоци потребни за решавање за 
натамошното задржување на болниот на болничко 
лекување во странство. 

Член И 
Стручната служба без одлагање ти доставува 

до Главната военолекарска комисија документаци-
јата и податоците од член 10 на овој правилник 
која ја цени можноста, односно цел сообразноста 
за испраќање на болниот од странство но болничко 
лекување во Југославија во смисла на член 60 став 
1 точка 2 од Законот за здравственото осигурување 
на воените осигуреници (во понатамошниот текст: 
Законот). 

Ако Главната военолекарска комисија утврди 
дека е можно и целесообразно осигуреното лице да 
се испрати од^ странство на болничко лекување во 
Југославија, ќе го одреди видот на превозното 
средство со кое болниот треба да се испрати од 
странство во Југославија, зависно од неговата 
здравствена состојба и оддалеченоста. 

Оценката во смисла на ст. 1 и 2 на овој член 
Главната военолекарска комисија ја доставува до 
Стручната служба. 

Член 12 
Превенција, нега и лекување на заби и уста 

осигурените лица користат во _ странство на начи-
нот предвиден за другите видови здравствена за-
штита (чл. 5, 6 и 7). 

Член 13 
Осигурените лица можат во странство да ко-

ристат забно-техничка помош (наместување забни 
крвнички и мостови) и забно-протетички средства, 
односно да набавуваат протези, ортопедски и дру-
ги помагала или помошни и санитарни справи врз 
товар на Фондот само по претходно одобрение од 
Стручната служба. 

Барањето за одобрение заради користење заб-
но-техничка помош и забно-протетички средства, 
како и барањето за набавка на протези, ортопедски и 
други помагала или помошни и санитарни справи, 
го поднесува воениот осигуреник за себе и за чле-
новите на своето потесно семејство до Стручната 
служба, преку военото пратеништво. 

Член 14 
Во барањето од член 13 став 2 на овој правил-

ник воениот осигуреник наведува дали пред тоа 
тој или членот на неговото потесно семејство за 
кого бара одобрение веќе користел забио-техничка 
помош или забно-протетички средства, односно на-
бавил протеза, ортопедско или друго помагало, по-
мошна или санитарна справа врз товар на Фондот, 
од кој вид и кога. 

Кон барањето се прилагаат: 
1) упатот (член 9) што го пополнило и завери-

ло военото пратеништво, со потребни податоци; 
2) наодот на лекар; 
3) спецификацијата на претсметката на трошо-

ците, односно цената па набавката. 
Кон барањето за набавка на протези, ортопед-

ски и други помагала или помошни и санитарии спра-
ви потребно е лекарот кон дијагнозата да ги наве-
де и причините поради кои се препорачува проте-
зата, ортопедското или друго помагало, помошната 
или санитарната справа, а ако е во прашање на-
бавка на очила — и диоптријата на стаклата и видот 
на очилата. 

Член 15 
По исклучок, осигурените лица, во итни или дру-

ги медицински оправдани случаи, можат да по-
праваат во странство оштетени забни крунички, 
забни мостови или забна протеза, како и протези, 
ортопедски и други помагала или помошни и сани-
тарни справи и без претходно одобрение од Струч-
ната служба на начинот одреден во чл. 5, 6 и 7 на 
овој правилник. 

Дали е во прашање итен или друг медицински 
оправдан случај од став 1 на овој член цени до-
полнително надлежната нижа военолекарска ко-
мисија. 

Ако надлежната нижа воено лекарска комисија 
утврди дека е во прашање итен или друг медицин-
ски оправдан случај, на осигуреното лице му се 
надоместуваат трошоците за услугите извршени во 
врска со остварувањето на здравствената заштита 
во височина на трошоците што би настанале да се 
тие услуги извршени на начинот предвиден во член 
13 на овој правилник. 

Кон барањето за надоместок на трошоците од 
став 3 на овој член мора да се поднесе документа-
цијата предвидена во член 14 на овој правилник. 

Член 16 
Кога Стручната служба ќе прими барање од 

осигуреното лице за одобрение заради користење 
забно-техничка помош или забно-протетички сред-
ства, набавка на протеза, ортопдски или други по-
магала, помошни или санитарни справи, со потребна 
документација од член 14 на овој правилник ќе 
утврди: 

1) дали осигуреното лице за кое се бара одоб-
рението ги исполнува условите пропишани за ко-
ристење на односниот вид здравствена заштита 
(причина за престојот во странство, време на пре-
стојот во странство и др.); 
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2) дали се исполнети условите одредени со по-
себни прописи за индикациите, стандардите и роко-
вите на траен»е за видот на здравствената заштита 
чие користење се бара. 

Ако се исполнети сите пропишани услови, 
Стручната служба, без одлагање, ќе го одобри ко-
ристењето на односниот вид здравствена заштита 
или услуга извршена во врска со остварувањето 
на здравствената заштита врз товар на Фондот. 

Член 17 
Осигуреното лице што без претходно одобрение 

од Стручната служба користело некој вид здрав-
ствена заштита или услуга во врска со остварува-
њето на здравствената заштита за чие користење е 
потребно такво одобрение, може дополнително да 
поднесе барање за надоместок на трошоците 
што се плаќаат во динари а во височина на тро-
шоците за таков вид здравствена заштита, односно 
услуга да е таа користена во Југославија. 

За дадените одобренија за користење на здрав-
ствената заштита во странство и за надоместокот 
на трошоците по дополнително поднесените бара-
ња, Стручната служба води посебна евиденција. 

Член 18 
Ако воениот осигуреник од член 23 став 1 и член 

24 на Законот што е упатен во странство заради 
школување или стручно усовршување подолго од 
6 месеци, како и член на потесно семејство на вое-
ниот осигуреник од член 23 став р, точка 1 на Зако-
нот. здравствената заштита во странство ја кори-
сти кај други здравствени установи, односно лека-
ри. а не кај здравствените установи и лекарите 
што се одредени со овој правилник, трошоците на 
така користена здравствена заштита и услуги во 
странство паѓаат врз товар на Фондот, но само до 
височината што би настанала да го користело оси-
гуреното лице таквиот вид здравствена заштита, 
односно извршена услуга во врска to остварува-
њето на здравствената заштита, на начинот пред-
виден во чл. 5, 6 и 7 на овој правилник. 

Член 19 
За давање лекарска оценка и мислење за 

здравствената состојба на осигурено лице во по-
стапката ка ј Стручната служба по барање за оства-
рување на правата на здравствена заштита, над-
лежна е военолекарската комисија со седиште во 
Белград. 

И. УПАТУВАЊЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА НА ЛЕКУ-
ВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

f Член 20 
Осигурени лица можат да се упатат на лекува-

ње во странство ако е во прашање болест која не 
може да се лекува во Југославија, а во земјата во 
која се упатува осигуреното лице постои можност 
за лекување, односно за медицинско испитување и 
утврдување на таква болест. 

Член 21 
Постапката за упатување осигурено лице на 

лекување во странство се поведува на барање што 
воениот осигуреник го поднесува за себе или за 
осигурен член на своето семејство, односно на 
предлог од здравствената установа к а ј која се ле-
кува осигуреното лице. 

Барањето, односно предлогот од став 1 на овој 
член се доставува до Стручната служба. 

Член 22 
Во постапката по повод барање, односно пред-

лог за упатување осигурено лице на лекување во 
странство, Стручната служба прибавува оценка и 

мислење од Главната воена лекарска комисија. 
Главната воено лекарска комисија при давање-

то на оценката и мислењето од став 1 на овој член 
утврдува: 

1) дали се исцрпени сите можности за лекува-
ње на осигуреното лице во Југославија; 

2) во која воена или друга здравствена устано-
ва во Југославија треба да се упати осигуреното 
лице и кои мерки треба да се преземат заради ле-
кување ако не се исцрпени сите можности за леку-
вање во Југославија; 

3) дали постои можност за лекување во некоја 
странска здравствена установа и во која, каков 
успех може да се очекува од лекувањето и колку 
треба да трае тоа лекување — ако се исцрпени си-
те можности за лекување на осигуреното лице во 
Југославија; 

4) начинот на испраќање на осигуреното лице 
на лекување во странство. 

Член 23 
Со решението за упатување осигурено лице на 

лекување во странство (член 25) ќе се одредат ме-
стото и здравствената установа во која се упатува 
осигуреното лице, траењето на лекувањето, начи-
нот на испраќањето на осигуреното лице и др. 

Организационата единица на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана надлежна за работи 
на санитетско^ обезбедување ја одредува воената 
здравствена установа која ќе преземе потребни 
мерки заради упатување на осигуреното лице на 
лекување во странство, како и заради враќање на 
таквото лице од странство. 

Ако барањето, односно предлогот за упатува-
ње осигурено лице на лекување во странство не 
биде усвоен, со решението со кое се одбива бара-
њето, односно предлогот се одредуваат мерките што 
треба да се преземат за лекување во Југославија, 
како и воената или друга здравствена установа во 
Југославија во која треба да се упати осигуреното 
лиле по оценка и мислење од Главната военоле-
карска комисија ако постои можност за лекување 
во таа здравствена установа. 

Член 24 
Ако траењето на лекувањето што е одредено 

во решението од член 23 став 1 на овој правилник 
треба да се продолжи врз основа на образложен 
предлог од странската здравствена установа во ко-
ја се наоѓа на лекување осигуреното лице, Струч-
ната служба ќе побара мислење за тоа од Главна-
та воено лекарска комисија пред да го донесе ре-
шението за продолжување на лекувањето во стран-
ство. 

Член 25 
Решението за задржување на осигуреното лице 

на болничко лекување во странство, односно за 
испраќање и пренесување на тоа лице на лекува-
ње во Југославија, решението за упатување на 
осигуреното лице на лекување во странство и ре-
шението за продолжување на лекувањето на оси-
гуреното лице упатено на лекување во странство, 
ги донесува Стручната служба. 

Соодветното решение од став 1 на овој член се 
доставува до осигуреното лице, до надлежното вое-
но пратеништво и до организационата единица на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана над-
лежна за работи на санитетското обезбедување. 

ТИ. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

X. Исплата на трошоците за користење здравствена, 
заштита во странство 

Член 26 
Трошоците за користење здравствена заштита 

на осигурените лица (член 2 став 1) ги исплатува 
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во странство военото претставништво од средства-
та одобрени за редовна дејност. 

Трошоците за користење здравствена заштита 
во странство на осигурените лица во случајот од 
член 2 став 2 на овој правилник ги исплатува ор-
ганизационата единица на Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана надлежна за работи на сани-
тетското обезбедување. 

Член 27 
Паричната документација по која се исплатени 

трошоците за користење здравствена заштита во 
странство, военото пратеништво ги доставува, три-
месечно на рефундација до организационата еди-
ница на Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на надлежна за работи на санитетското обезбеду-
вање. 

2. Докажување па својство на осигурено лице 

Член 28 
Правото да користат здравствена заштита во 

странство осигурените лица го докажуваат со по-
тврда за п р а в а т на користење здравствена за-
штита во странство (во понатамошниот текст: по-
тврда), според образецот што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 29 
На осигурените лица од чл. 23 и 24 на Законот 

потврдата им ја издава воената единица или вое-
ната установа што го упатува воениот осигуреник 
во странство. 

На осигурените лица од член 25 на Законот 
потврдата им ја издава командата на гарнизонот 
на чија територија тие лица имаат живеалиште. 

Член 30 
Ако осигуреното лице не прибавило потврда 

пред поаѓањето во странство, а военото пратеништ-
во поради настанатата потреба од користење здрав-
ствена заштита на тоа лице во странство бара так-
ва потврда, воената единица или воената установа, 
односно командата на гарнизонот од член 29 на 
овој правилник ќе ја достави веднаш до пратени-
ш т в о ^ бараната потврда, односно ќе го извести 
военото пратеништво дека тоа осигурено лице нема 
право на здравствена заштита во странство. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за кори-
стење во странство на правата од здравственото 
осигурување на воените осигуреници и на члено-
вите на нивните семејства („Службен воен лист", 
бр. 15/72). 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 33 
10 јуни 1974 година 

Белград 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

ЗА ОСИГУРЕНИКОТ Образец VSO/Zdr-4 

П р е з и м е ••• 
И м е — : — 
Датум на раѓањето • 
Според патната исправа бр. : издадена од 

н а — 19 година 
заминува во — по 
службена-приватна работа. 
Престојот во странство ќе трае од 19 
година до 19 година. 
Именуваниот има право да користи: 
— здравствена заштита само за првите три ме-

сеци престој во странство, и тоа во случај на 
потреба од неопходна лекарска помош; 

— за првите шест месеци престо} во странство — 
здравствена заштита само во случај на по-
треба од неопходна лекарска помош а по 
истекот на шест месеци — полна здравствена 
заштита; 

— полна здравствена заштита од првиот ден на 
престојот во странство. 

Потврдата важи до — 4 19 година. 
М. Р. 

(датум) (потпис) 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

ЗА ЧЛЕН НА Образец VSO/Zdr-5 
СЕМЕЈСТВОТО 
П р е з и м е —• 
И м е —.— 
брачен другар — ќерка — син — родител 

(презиме и име на осигуреникот) 
Датум на раѓањето _ _ патна 
исправа бр издадена од 

заминува во •— 
— с о осигуреникот — по 

приватна работа. 
Именуваниот има право да користи: 
— здравствена заштита само за првите три ме-

сеци престој во странство, и тоа во случај на 
потреба од неопходна лекарска помош; 

— за првите шест месеци престој во странство — 
здравствена заштита само во случај на по-
требата од неопходна лекарска помош а по 
истекот на шест месеци — полна здравствена 
заштита; 

— полна здравствена заштита од првиот ден на 
престојот во странство. 

Потврдата важи до — 19 година. 
М. Р. 

(датум) (потпис) 

Заменик-сојузен 
секретар за народна 

одбрана 
генерал-полковник, ' 

Милош Шумоња, е. р» 
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! ! Образец VSO/Zdr-6 
(големина 210 X 297 mm) 

У П А Т Д О Л Е К А Р 

Презиме и име 
Бара здравствена заштита за себе — за член на 
своето^ потесно семејство: брачен другар, син, ќер-
ка1) роден-а на 19 година. 

М.П. 

(место и датум) (потпис) 

Н А О Д О Д Л Е К А Р 
Анамнеза: — 
Дијагноза: 
Интервенци ј а: 
Терапија: — 
Упатен до лакар специјалист: 
Преглед и лекување извршени во деновите: 

Т Р О UI О Ц И 
За првиот преглед 
За прегледите во деновите: 
За интервенции (да се наведат кои) 

За лабораториски прегледи, анализи и др, 
(да се наведат кои) 

II. Потребни забно-протетички средства 

Забелешка: Осигуреното лице е должно да побара 
лекарот да ги вцрта во горната шема на забите 
потребните забно-протетички средства (крунички, 
мостови, протези и др.), како и да даде потпорен 
опис на секоја одделна работа, со видот на мате-
ријалот што ќе биде употребен. 

') непотребното да се прецрта 

1. страна 

2. страна 

III. Претсметка на трошоците 

УПАТ ДО ЗАБОЛЕКАР 
Презиме и име 

Забелешка: Осигуреното лице е должно да побара 
лекарот во горната шема на забите да ги означи 
сите заби што недостигаат (знакот X) и сите плом-
бирани заби (знакот R), 

Бара забно-протстичка помош за себе — за член 
на своето потесно семејство: брачен другар, син, 
ќерка1) роден-а на 19 година. 

НАОД ОД ЗАБОЛЕКАР СО ПРЕТСМЕТКА НА 
ТРОШОЦИТЕ 

, 1. Состојба на забите по извршената санација 

З а б е л е ш к а : осигуреното лице е должно да по-
бара лекарот да ги внесе во претсметката на тро* 
шоцитс потребните податоци за видот на забнопро-
тетичкото средство, видот на материјалот и цената. 
Како стандардни материјали од кои можат да се 
изработуваат забно-протетички средства врз товар 
на средствата од Фондот за здравствено осигуру-



Страна 1100 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток:, 20 јуни 1974 

вање на воените осигуреници се Схметаат следните 
материјали: 1) за изработка на кру пинки и непод-
вижни протези (мостови) — полублагородни легури 
(ау ропа л, па ла дор и сл.) и акрилат; 2) за изработка 
на забни фасети — акрилат и порцелан; 3) за из-
работка на подвижни протези — акрилат, каучук 
и полу благородни легури; 4) за изработка на ске-
летирани протези — легури од хром — кобалт —• 
молибден и ел. Ако како материјал за изработка на 
забно-дротетичко средство се употреби благороден 
метал (злато, платина), осигуреното лице е должно 
да побара лекарот во претсметката на трошоците 
да ја даде цената за стандардниот материјал зашто 
врз товар на средствата од Фондот за здравствено 
осигурување на воените осигуреници можат да им 
се обезбедуваат на осигурените лица само забно-
-протетички средства изработени од стандарден ма-
теријал. 

3. страна 

А. Очни помагала: 

1) очила: 

— со стакла во диоптрии; 
— со млечни стакла; 
— со темни стакла без диоптрии; » 
— со темни стакла во диоптрии; 
— со темни стакла од пластична маса; 
— со бифокални стакла; 
— со специјален систем на леќи (телескоп-

ски очила); 
— со темни стакла без диоптрии, со стенопе-

ичен отвор и со заштита отстрана (Lochbrille); 
2) контактни стакла 
3) очни протези; 
4) очни^преврски; 
5) метални таблици за пишување со Браевото 

писмо; 

Врз основа на член од Правилникот за на-
чинот на користење и остварување на здравстве-
ната заштита на воените осигуреници и на члено-
вите на нивните семејства во странство молам одо-
брение за користење забно-техничка помош и заб-
но-протетички средства врз товар на средствата од 
Фондот за здравствено осигурување на воените оси-
гуреници за себе — за член на своето семејство: 
брачен другар, син-ќерка1) 
Во прилог го доставувам упатот до заболекар и на-
одот од заболекар со претсметката на трошоците. 
Изјавувам дека не сум — сум дека мојот — јата 
(брачен другар, син, ќерка1) не-користел забно-тех-
ничка помош и забно-ироте^ички средства врз товар 
на средствата од Фондот за здравствено осигуру-
вање на воените осигуреници, и тоа: 

(опис на користењето на помошта или 
средството со датумот на одобрението 

за користење) 

567. 

Врз основа на член 20 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), сојузниот се-
кретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕ-
РИЈАЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА ОЧНИ И 
СЛУШНИ ПОМАГАЛА И ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗ-

МОЖУВАЊЕ ГЛАСЕН ГОВОР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат индикациите, 

стандардите за материјали и роковите за траење за 
очни помагала, слушни помагала и помагала за 
овозможување гласен говор, што на воените осигу-
реници и на членовите на нивните семејства (во 
понатамошниот текст: осигурените лица) им се обез-
бедуваат врз товар на средствата од Фондот за 
здравствено осигурување на воените осигуреници. 

Член 2 
На осигурените лица им се обезбедуваат след-

е т е видови помагала; 

Б. Слушни помагала: 

— слушен апарат (амплификатор); 

В. Помагала за овозможзгвање гласен говор: 

— апарат за овозможување гласен говор (веш-
тачки грклан врз основа на електричен вибратор —* 
мегафон). 

ј И. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

А. Очни помагала 

Член 3 
Очила со стакла во диоптрии добива осигурено-

то лице за корекција на острината на видот на да-
лечина и близина во случај на аметропија или през-
биопија. 

Очила со млечни стакла добива осигуреното ли-
це што има дипл опи ја и монокуларна афакија, во 
случај на анизоконија. 

Очила со темни стакла без диоптрии добива оси-
гурено лице во случаи: 

1) на нагрдување на надворешните делови од 
окото; 

2) на хронични рецидивирачки кератоконјунк-
тивити; 

3) на заболување на предниот сегмент на окото 
поради сќлерит, кератит, ирит и иридоциклит; 

4) на заболување на очното дно или очниот нерв 
поради хориоидит, хориоретинит, ретинит, неврит, 
невроретинит, атрофија на очниот нерв и аблација 
на ретината; 

5) по интраокуларни операции (катаракта, гла-
уком, вадење странско тело од око и ел.), ако наста-
нала компликација по операцијата — ирит, хемора-
гија (крвавење) во стакловидното тело на окото Н 
ел. 

Очила со темни стакла без диоптрии и со заш-
тита отстрана, со стеиопеичен отвор или без него, 
добива осигуреното лице во случаи на: 

1) аблација на ретината; 
2) крвавење во стакл ови дното тело на окото; 
3) хроничен пролетен катар на врзниците (Co-

njunctivitis vernalis). 

Член 4 
Очила со темни стакла во диоптрии, покрај очи-

лата од член 3 став 1 на овој правилник, добива 
осигуреното лице к а ј кое, покрај заболувањата од 
член 3 став 1 на овој правилник, постои дотовреме-
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но и некое од заболувањата наведени во член 3 ст, 
3 и 4 на овој правилник. 

Осигуреното лице што добива очила со темни 
стакла во диоптрии од став 1 на овој член не доби-
ва очила со обични темни стакла. 

Очила со темни стакла од пластична маса до-
бива слепо осигурено лице. 

Член 5 

Очила со бифокални стакла добива воениот 
осигуреник ка ј кого, поради видот на работата што 
ја врши редовно, постои неопходна потреба од исто-
времена корекција на острината на видот на близи-
на и на далечина. 

Член 6 
Очила со специјален систем на леќи (телескоп-

ски очила) добива соигуреното лице со слаб вид од 
висок степен, на кое острината, односно јачината на 
видот на обете очи не може да се подобри со обич-
ни стакла за корекција во смисла на чл. 3 и 4 од 
овој правилник и ка ј кое со носењето на вакви очи-
ла, според мислењето од клиника за очни болести, 
се постига половина од нормалната острина на ви-
дот и овозможува вршење работи на занимањето. 

Член 7 
Контактни стакла добива осигуреното лице во 

случаи на:' 
1) кератоконус; 
2) монокуларна (унилатерална) афази ја (Apha-

kia unilateralis) кога на другото око леќата е про-
видна ; 

3) анизометропија поголема од 3 диоптрии и по-
треба од стереоскопски вид во врска со занимањето; 

4) аметропии поголеми од 8 диоптрии без ас-
тигматизам и комбинирани со астигматизам; 

5) аметропии поголеми од 5 диоптрии комбинира-
ни со астигматизам со рефракција на помал мери-
дијан над 5 диоптрии, ако разликата помеѓу мери-
ди^ аните е поголема од 3 диоптрии; 

6) обострани афакии. 
N 

Контактни стакла во случаите од став 1 на овој 
член добива осигуреното лице ако здравствената ус-
танова што се специјализирала за примена на кон-
тактни стакла ќе утврди дека осигуреното лице 
поднесува носење на такви стакла. 

Член 8 
Очна протеза добива осигуреното лице, и тоа: 
1) полна — во случај на анофталмус; 
2) лушпеста -т- во случај на делумно отстрану-

вање или атрофија на очното јаболче; 
3) орбитална — ако покрај недостаток на очно 

ј абол че постои и нагрдување на надворешните де-
дови од окото; 

4) со вграден магнет — ако по енуклеација на 
Очното јаболче е ставен акриличен имплантант со 
магнет. 

Очна- преврска добива осигуреното лице во слу-
ча ј на нагрдување на окото. 

Метални таблици за пишување со Браевото пис-
мо добива слепо осигурено лице. 

и Член 9 
Рамките за очила што им се обезбедуваат на 

осигурените лица се изработуваат од пластична ма-
са, со тоа што крилцата на рамките мораат да би-
дат зајакнати со арматура од метал. 

Очните протези се изработуваат од пластична 
$*аса, стакло, порцелан или од некоја друга мате-
рија погодна за овој вид помагала. 

Ако стандардната форма и големина на очната 
протеза не им одговараат^ на формата и големината 
на конјунктивалната вреќичка, се изработува очна 
протеза но мера. 

Член 10 
Роковите за траење на очните помагала изнесу-

ваат: 
1) за рамки за очила: 
— за осигурените лица — деца до 7 години воз-

раст — 12 месеци; 
— за осигурените лица — деца над 7 до 16 го-

дини возраст и слепи лица — 18 месеци; 
— за другите осигурени лица — 30 месеци; 
2. за стакла во диоптрии: 
— за осигурените лица — деца до 7 години воз-

раст — 12 месеци; 
— за осигурените лица — деца над 7 до 16 го-

дини возраст — 18 месеци; 
— за другите осигурени лица 30 месеци; 
3) за млечни стакла — 30 месеци; 
4) за темните стакла во диоптрии важат истите 

рокови како и за обичните стакла во диоптрии; 
5) за темни стакла без диоптрии за осигурени-

те лица — деца до 16 години возраст — важат ро-
ковите за траење како и за стаклата во диоптрии, 
а за осигурените лица над 16 години возраст — 36 
месеци; 

6) за темни стакла од пластична маса што се 
пропишуваат за слепи лица — 18 месеци; 

7) за бифокални стакла — 36 месеци; 
8) за очила со специјален систем на леќи (те-

лескопски очила) — 48 месеци; 
9) за контактни стакла — 30 месеци; 
10) за очни протези: 
— за осигурените лица — деца до 7 години воз-

раст — според потреба; 
— за осигурените лица — деца над 7 до 16 го-

дини возраст — 18 месеци; 
— за осигурените? лица од 17 до 21 година воз-

раст — 24 месеци; 
— за другите осигурени лица — 36 месеци; 
И) за очни преврски — 6 месеци; 
12) за метални таблици за пишување со Браево-

то писмо — 3 години. 
Осигурените лица што според овој правилник 

имаат право на очна протеза, имаат право и на по-
лирање на очната протеза еднаш годишно. 

Член 11 
Стакла во диоптрии од член 10 на овој правил-

ник му се доделуваат на осигурено лице и пред да 
истече одредениот рок за траење ако разликата во 
сфериата корекција се измени за 0,50 или во ци-
линдричната корекција за 0,25 диоптрии. 

Телескопски очила и контактни стакла можат, 
во случај на потреба, да се доделат и пред да ис-
тече одредениот рок за траење според мислењето од 
клиника за очни болести, односно од здравствена 
установа што се специјализирала за примена на 
контактни стакла (чл. 6 и 7 на овој правилник). 

Пред да истече рокот за траење од член 10 на 
овој правилник ново очно помагало му се доделува 
на осигуреното лице и во случај на неупотребли-
вост на помагалото што настанало поради повреда 
при работа на осигуреното лице што го носи пома-
галото или други околности, на предлог од лекар 
специјалист. 

Оправданоста за изработка на ново очно пома-
гало пред да истече рокот за-траење на порано до* 
деленото помагало, ја цени нижата военолекарск& 
комисија. 
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В. Слушни помагала 

Член 12 

Слушен апарат (амплификатор) му с^ доделува 
на осигурено лице к а ј кое постои обострана загуба 
на слухот над 40 децибела, а кому слухот со леку-
вање не може да му се подобри под таа граница, ако 
со тонално и вокално аудиметриско испитување, к а -
ко и со тестирање на карактеристиките на ампли-
фикаторот, ќе се утврди дека може да се постигне 
задоволувачки рехабилитационен ефект. 

Слушен апарат им се доделува на: 
1) деца од предучилишна возраст над 2 години 

возраст ако, со оглед на менталната состојба и сте-
пенот на оштетувањето на слухот може да се оче-
кува развој на говорот со спроведување стручна ре-
хабилитациона постапка со слушен амплификатор; 

2) деца на школување, ако со доделувањето на 
слушниот апарат им се овозможува следење на на-
ставата; 

3) глувонеми деца во случаи кога може да се 
олесни следењето на наставата во специјални одде-
ленија за наглуви деца или во заводи — домови за 
такви деца; 

4) други осигурени лица кога употребата на 
слушен апарат им овозможува поповолен рехабили-
тационен ефект или работен, односно социјален 
контакт. 

Член 13 
Слушен апарат не им се доделува на потполно 

глуви лица. 

Член 14 
Слушен апарат му се доделува на осигуреното 

лице врз основа на наод и мислење од лекар специ-
јалист за болести на уво, нос и грло на здравстве-
на установа, кој има можност со вокални и тонал-
ни аудиолошки испитувања, како и со стручно тес-
тирање на карактеристиките на амплификаторот, да 
го одреди рехабилитациониот ефект и да осигури 
рехабилитациона постапка, и врз основа на тоа, со 
оториноларинголошка дијагноза, да ја утврди пот-
ребата од доделување апарат со одредени електро-
акустични карактеристики што ќе одговараат н а ј -
добро во дадениот случај на оштетување на слухот. 

Член 15 
Осигуреното лице, под условите од член 14 на 

овој правилник, може да добие еден од стандардни-
те форми на слушен апарат, што во смисла на член 
12 став 1 на овој правилник му одговара според сво-
ите електроакзгстични карактеристики. 

Член 16 
Рокот за траење на слушен апарат изнесува за 

деца до 7 години возраст — 24 месеци, за лица над 
7 до 16 години возраст — 36 месеци, а за други оси-
гурени лица — 48 месеци. 

По истекот на предвидениот рок за траење оси-
гуреното лице може да добие нов слушен апарат, 
ако се утврди дека порано доделениот апарат ста-
нал неупотреблив и дека не може да се оспособи за 
употреба со поправки. 

Пред да истече рокот за траење на осигуреното 
лице му се доделува ќов слушен апарат ако неупо-
требливоста на порано доделениот апарат настанала 
поради повреда при работа или ако дошло до про-
мена на слухот на осигуреното лице во толкава ме-
ра што со доделениот апарат не се постига задово-
лувачко подобрување taa слухот. Нов слушен апа-
рат, пред да истече рокот За траење на порано до-
делениот апарат, се доделува на предлог од лекар 
специјалист за болести на уво, нос и грло. Оправда-
носта за изработка на нов слушен апарат пред да 
истече рокот за траење на порано доделениот слу-
шен апарат, ја цени нижата военолекарска коми-
сија. 

Ч л е н 17 
Слушен апарат може да добие осигуреното лице 

на предлог од лекар специјалист со заверка од 
надлежното санитетско одделение на армија, воено-
поморска област или воено подрачје (во поиатахмош-
ниот текст: санитетско одделение). 

Заверката од став 1 на овој член по овластување 
од санитетско^ одделение може да ја врши сани-
тетскиот орган на чие подрачје се наоѓа живеалиш-
тето на осигуреното лице. 

Член 18 
Санитетско™ одделение им обезбедува на оси-

гурените лица слушни апарати к а ј организацијата, 
која, со оглед на квалитетот на изработката на апа-
ратите, на можноста за вршење поправки и замена 
на делови на апаратите, како и на електроакустич-
ните карактеристики и трајноста на материјалот од 
кој се изработени тие апарати, дава најдобра га-
ранција за нормална употреба на апаратите во тра -
ење од на јмалку една година. 

Гарантниот рок од став 1 на овој член, како 
и обврските на организацијата во случај на дефект 
и неупотребливоста на апаратите пред да истече 
гарантниот рок што ќе настанат без вина на осигу-
реното лице, се утврдуваат со договор со органи-
зацијата што ги изработува односно која ги наба-
вува и испорачува слушните апарати. 

Член 19 
По истекот на гараЕггниот рок од член 18 на 

овој правилник санитетско^ одделение му обезбе-
дува на осигуреното лице делови за слушен апарат 
што се дотраени поради употребата, односно поправ-
ка па апаратот во случај на дефект до кој дошло 
без вина во ракувањето од страна на осигуреното 
лице. 

В. Помагала за овозможување гласен говор 

Член 20 
Апарат за овозможување гласен говор (вештач-

ки грклан врз основа на електричен вибратор — 
мегафон) му се доделува на осигуреното лице што 
трајно загубило моќ на говор поради болест, повре-
да или оперативен зафат на гркланов ако со тести-
рањето се утврди дека со помош на таков апарат 
може да се постигне задоволувачки рехабилптаци-
оиен ефект, а учењето на езофагеалниот говор не 
дало задоволувачки резултат. 

Апаратот му се доделува па осигуреното лица 
врз основа на наод и мислење од клиника за болес-
ти на уво, нос и грло и заверка од санитетското од-
деление односно од органот што ќе го овласти тоа. 

Член 21 
Апаратот за овозможување гласен говор му са 

обезбедува на осигуреното лице само еднаш. 
Санитетското одделение му обезбедува на оси-

гуреното лице делови за апаратот по истекот на га-
рантниот рок, како и потребни поправки на начинот 
предвиден за слушни помагала. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Правилникот за инди-
кациите, стандардите за материјали tt роковите за 
траење за очни и слушни помагала и помагала за 
овозможуваше гласен говор {„Службен воен лист11, 
бр. 15/72). 
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Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 34 
10 јуни 1974 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал-полковнотс, 

Милош ПГумоња, е. р. 

568. 
Врз ©снова на член 26 од Законот за здравстве-

ното ©сигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), сојузниот се-
кретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ПРОТЕТИЦИ И OPTO-
ТИЧКИ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ, 
СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И РОКОВИТЕ 

ЗА ТРАЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА И СПРАВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат индикациите 

за протетички и ортотички средства и санитарни 
справи, стандардите за материјали од кои се изра-
ботуваат тие средства, односно справи и роковите 
за траење на тие средства и справи. 

Член 2 
За потребата од протетички и ортотички сред-

ства и други помагала и санитарни справи (во пона-
тамошниот текст: помагала), што на воените осигу-
реници и на членовите на нивните семејства (во по-
натамошниот текст: осигурени лица) им се обезбе-
дуваат врз товар на средствата на здравственото 
осигурување, предлог дава лекар од соодветната 
специјалност — ортопед, хирург, гинеколог, невро-
хирург и лекар специјалист за физикална медици-
на и рехабилитација. За потребата од помагалата од 
чл. 22 и 24 на овој правилник предлог може да да-
де и друг лекар поединец. 

Предлогот од лекар поединец за изработка на 
помагала мора да ги сорджи сите потребни меди-
цински и технички услови за изработка на помага-
лата. 

Помагало кое се изработува по мера може да му 
Се издаде на осигуреното лице дури кога со струч-
на контрола ќе се утврди дека е од добар квалитет 
и дека е употребливо според својата намена. 

Член 3 
Роковите за траење на вомагалата се утврду-

ваат според возраста и занимањето на осигуреното 
лице и видот на работата на воениот осигуреник, и 
тоа според следните групи: 

I група — осигурените лица до навршени 7 го-
дини возраст; 

II група — осигурените лица над 7 до навршени 
18 години возраст; 

III група осигурените лица над навршени 18 
родини ѓозрасФЈ 

IV група — доените осигуреници на кои, поради 
условите и начинот на работата, помагалата им се 
редовно изложени на поинтензивно користење од-
носно се користат со потешки физички напори (по-
долго стоење, педолго одење, едење по нерамен те-
рен и ел.). 

И. ПОМАГАЛА 

1. Вдотетичкк средства 

Член 4 
Протетичките средства (во понатамошниот текст: 

протези) служат за функционална и естетска за-
мена на загубените делови на екстремитетите. 

Соодветна протеза добива осигуреното лице на 
кое му недостига дел или целиот горен или долен 
екстремитет. 

Со протезата за горниот екстремитет ©сигурно-
то лице добива како терминална наставка функци-
онална кука и вештачка шака, а со шаката на про-
теза — непоставени кожени ракавици за двете ра-
це или естетска ракавица за протезата. 

Со протезата за долниот екстремитет осигуре-
ното лице добива чифт обични чевли. 

Со протезата за горниот или долниот екстреми-
тет осигуреното лице добива навлака (чорап) за 
чкунка (од волна, памук или синтетичко влакно), 
која ги исполнува техничко-медицинските услови. 

Член 5 
Протезите се изработуваат од стандарден мате-

ријал, и тоа: лежиштата — од пластична маса, од 
дрво или кожа, а составните делови — од кожа, 
дрво, филц, метал или од гума. 

Лежиштата на протеза се изработуваат, по пра-
вило, од пластична маса. По исклучок, ако не е мо-
жен тотален контакт на чкунката, и во случај на 
протрузија на коската на чкунката. лежиштето на 
протезата се изработува од дрво. Ако поради состој-
бата на чкунката лежиштето на протезата не може 
да биде изработено од пластична маса или од дрво, 
тоа се изработува од кожа. 

Член 6 
Рокот за траење на протезите според групите од 

Клен 3 на овој правилник изнесува најмалку, и тоа: 
1) за протези за горниот екстремитет: 

за I група 
за II група 
за III група 
за IV група 

со лежиште од 
пластична маса 

8 месеци 
18 месеци 
48 месеци 
30 месеци 

со лежишт< 
од кожа 

8 месеци 
18 месеци 
36 месеци 
24 месеци 

2) за протези за долниот екстремитет: 

за I група 
за II група 
за III група 
за IV група 

со лежи-
ште од 

пластична 
маса 

6 месеци 
10 месеци 
36 месеци 
30 месеци 

со лежи-
ште од 

дрво 

со лежи-
ште од 
кожа 

6 месеци 6 месеци 
10 месеци 10 месеци 
24 месеци 24 месеци 
24 месеци 18 месеци 

Рокот за траење на навлаките (чорапите) за 
чкунка изнесува два месеца. Потребен број навла-
к а (чорапи) за чкунка осигуреното лице може да 
добие одеднаш за цела година однапред. 

Рокот за траење на естетската ракавица од 
;член 4 став 3 на овој правилник изнесува шест ме-
сеци. 
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2. Ортотички средства 

Член 7 
Ортотички средства (апарати за горните и дол-

ните екстремитети, корсети и мидери) добива оси-
гуреното лице на кое му се тие потребни заради 
овозможување потпор, спречување настапување на 
деформитет, коригирање на постојниот деформитет 
и контролирање на неволни движења. 

Корсет или мидер добива осигуреното лице во 
случај на хернија на дискот, фиброситис, радику-
литис, инфламаторпа или трауматска генеза, оште-
тување или промена на лумбалниот или лумбоса-
кралниот дел од 'рбетот или на пределот на сакро-
илијарните зглобови. 

Член 8 
Ортотичките средства се изработуваат од стан-

дарден материјал, и тоа: од метал, кожа, пластична 
маса, гума и од текстил. 

Член 9 
Рокот за траење на ортотичките средства, спо-

ред групите од член 3 на овој правилник, изнесува 
најмалку, и тоа: 

1) за I група — 6 месеци; 
2) за II група — 12 месеци; 
3) за III група — 24 месеци; 
4) за IV група — 18 месеци. 

Децата до навршени 3 години возраст кои имаат 
спуштен свод на стапалото (Pes planus) не доби-
ваат ортопедски обувки. 

Член 12 
Се смета дека ортопедските обувки се составен 

дел од помагало, ако на осигуреното лице му е: 
1) потребно ортотичко средство (апарат) во спој 

со обувките; 
2) потребна метална сандала или ортотичко 

средство (апарат) со метална сандала; 
3) потребно вештачко стапало или дел од веш-

тачко стапало; 
4) отсечен дел од нож је или доножје, а о с и г у -

реното лице не користи ортотичко средство (апарат). 

Член 13 
Ортопедските обукви се изработуваат од стан-

дардна кожа, во форма што е приспособена кон 
формата на стапалото кога е тоа оптоварено. 

Член 14 
Рокот за траење на ортопедските обувки, како 

и на обичните чевли од член 4 став 4 на овој пра-
вилник, според групите од член 3 на овој правил-
ник, изнесува најмалку, и тоа: 

1) за I група — 6 месеци; 
2) за II група — 8 месеци; 
3) за III и IV група — 12" месеци. 

3. Ортопедски обувки 

Член 10 
Ортопедски обувки добива осигуреното лице на 

кое му се тие потребни поради тоа што: 
1) има нога пократка за повеќе од 2,5 cm, без 

оглед на тоа дали таа краткост е привидна или 
фактична; 

2) има посилно деформиран скочен зглоб или 
стапало поради исколчување, прелом или коскени 
израстоци од поголеми размери, изземајќи го глуж-

-дот (Hallux valgus), ако обувките мораат да се из-
работаат според гипсен отпечакот; 

3) има вкочанет скочен зглоб (ank41oza); 
4) има петично стапало (Pes calcaneus); 
5) има коњско стапало (Pes equinus); 
6) има завртено стапало (Pes equino-varus); 
7) има стапало од типот (Pes varus adductus); 
8) има изразито трофични промени со улцера-

ции на стапалата; 
9) боледува од елефантијаза; 
10) има паралитично или појако изразено паре-

тично стапало; 
И) постои excavatus на стапалото од јак степен 

— природен или невроген; 
12) има superductus на палец или на друг прст 

на стапалото; 
13) недостигаат најмалку три прста или палец 

на едно или на обете стапала; 
14) има потешко деформирано стапало од типот 

Planovalgus-rigidus, поради што му е оневозможено 
завртување и подвртување на стапалото. 

Член 11 
Децата до навршени 14 години возраст добиваат 

ортопедски обувки и: 
1) ако ногата им е пократка за 1,5 cm или по-

веќе, без оглед на тоа дали таа краткост е привид-
на или фактична; 

2) ако имаат одвише издигнат свод на стапалото 
(Pes excavatus); 

3) ако имаат спуштен свод на стапалото (Pes 
љ planus); 

4) ако имаат стапало од типот Pes plano-varus, 
Pes plano-valgus или Digitus contractus. 

4. Инвалидска количка 

Член 15 
Инвалидска количка добива осигуреното лице: 
1) на кое му се ампутирани обете нозе над ко-

лената ; 
2) на кое му се ампутирани обете нозе под ко-

лената, а употребата на протеза е невозможна или 
е контраиндицирана од медицински причини; 

3) на кое му е ампутирана една нога, а поради 
прогресивното заболување и предвидување влошу-
вање на состојбата на другата нога не може да се 
овозможи одот и употребата на протеза; 

4) кое има комплетна фатеност на долните екс-
тремитети, ако и покрај употребата на ортотичкото 
средство (апаратот) повеќе време поминува во ко-
личката; 

5) кое има тешки деформитетни или воспа.дни 
процеси на големите зглобови на долните екстре-
митети, поради што му е потполно оневозможено 
движењето; 

6) кое има комплетна истострана фатеност на 
раката и ногата, а оспособувањето за стоење не е 
индицирано од други медицински причини (срцеви 
заболувања и ел.). 

Во случаите од став 1 на овој член осигуреното 
лице добива на употреба собен тип на инвалидски 
колички. 

Воен осигуреник што се наоѓа на професионал-
на рехабилитација, како и осигурено лице кое посе-
тува настава, добива на употреба, покрај собниот 
тип инвалидски колички, и теренска инвалидска 
количка што е технички опремена за движење на 
отворен простор. 

Член 16 
Рокот за траење на инвалидските колички из-

несува најмалку 48 месеци. 

5. Кожени ракавици 

Член 17 
Кожени ракавици добива осигуреното лице: 
1) на кое потполно му се фатени најмалку два 

главни нерва на истата рака (ulnaris, radialis, medi-
anus); 
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11 2) на кое му е фатен брахијалниот плексус на 
една рака, така што прстите од таа рака не -може 
да ги употребува; 

3) на кое му се ампутирани најмалку два прста 
на една шака; 

4) на кое поради повреда или заболување прсти-
те му се деформирани така што да не може да носи 
готови ракавици; 

5) кое има ампутација или фатеност на еден или 
на обата долни екстремитети, ако мора да користи 
патерици или бастуни, без оглед дали носи проте-
тичко, односно ортотичко средство; 

6) кое има на шаките трофични промени од по-
јак степен, или потешко васкуларно заболување со 
промени на прстите. 

Член 18 
Кожеиите ракавици се изработуваат од стан-

дардна кожа. Ракавиците се поставуваат со крзно 
во случаите од член 17 точ. 1, 2 и 6 на овој правил-
ник, а со фланел во случаите од точ. 3 до 5 на тој 
член. 

Член 19 
Рокот за траење на кожените ракавици за оси-

гуреното лице од член 17 точка 5 на овој правил-
ник изнесува најмалку 12 месеци. За другите слу-
чаи рокот за траење на кожените ракавици, според 
групите од член 3 на овој правилник, изнесува на ј -
малку, и тоа: 

1) за I и II група — 12 месеци; 
2) за III и IV група — 24 месеци. 

6. Гумени чорапи 

Член 20 
Гумен чорап (натколеница или доколеница) до-

бива осигурено лице кое има: 
1) јако изразено проширување на вените на но-

га; 
2) јако изразени отоци на нога, а гумениот чо-

рап не е контраиндициран. 
Гумен чорап за скочен зглоб добива осигурено-

то лице кое има: 
1) лабав скочен зглоб; 
2) хроничен посттрауматски и деформитетен ар-

тритис на скочниот зглоб. 
Гумена коленица добива осигуреното лице кое 

има: 
1) лабав коленен зглоб; 
2) хроничен посЈттрауматски и деформитетен ар-

тритис на колено. 
Гумен чорап, гумен чорап за скочен зглоб и гу-

мена коленица можат да се заменат со еластична 
преврска. 

По ампутација или реампутација на горниот 
или долниот екстремитет осигуреното лице добива 
еластична преврска во фазата , на подготовката на 
чкунката за протеза, и тоа во сл уча] на ампутација 
на надколеница — две парчиња, а во случај на дру-
ги ампутацни — едно парче. 

Осигуреното лице од женски пол кое носи про-
теза за долниот екстремитет, добива чифт гумени 
чорапи. 

Член 21 
Рокот за траење на гумените чорапи од член 20 

на овој правилник изнесува најмалку 12 месеци, а 
На еластичните преврски — .најмалку 3 месеци. 

7. Помошни помагала 

Член 22 
Осигуреното лице добива помошни помагала 

ако му се тие потребни од медицински причини, и 
тоа: 

1) утега — во случај на настанување умбили-
кална, ингвинална или феморална хернија; 

2) суспензориум — во случај на настанување 
скротална хернија, или трауматски или инфлама-
торни промени на скротумот или на тестисите, како 
и во случај на заболување од Varicocellae; 

3) појас — во случај: на настанување умбили-
кален или некој друг вид хернија на предниот сто-
мачен ѕид, спуштен стомак за најмалку 7 cm, мо-
билен бубрег, гравидитет со особено слаби стомач-
ни мускули, по поголеми оперативни зафати на сто.-
макот ако постои изразита слабост на стомачниот 
ѕид, како и во е луча] на појако изразен висечки 
стомак со слаб стомачен ѕид; 

4) бастуни или патерици, односно бастун за 
слепи лица — ако со тие помагала се овозможува 
или подобрува движењето (стоењето и одот); 

5) ортопедски влошки — во случај на спуштен 
свод на стапалото; 

6) кожена капа — во случај на коскен дефект 
на неврокраниум; 

7) перика — ако е изразена во појака мера тра ј -
на ќелавост како последица од скалпирање на ко-
жата на главата поради несреќа при работа на вое-
ниот осигуреник — маж, односно ако е изразена 
трајна ќелавост поради повреда или болест на де-
цата што се наоѓаат на редовно школување или на 
осигуреното лице — жена; 

8) вештачка боска — во случај на ампутација 
на боската на осигуреното лице — жена; 

9) апарат за екстензија за состојба по прелом 
на 'рбетот со дислокација и ка ј компресивен син-
дром на 'рбетниот мозок, и тоа за времето за кое е 
неопходен таков апарат заради медицинска рехаби-
литација. 

Член 23 
Рокот за траење на помошните помагала од 

член 22 на ОВОЈ правилник, според групите од член 
3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа за: 

за I група за И група за НИ и 
IV група 

1) утега 3 месеци 8 месеци 12 месеци 
2) суспензориум 3 месеци 8 месеци 12 месеци 
3) појас 3 месеци 8 месеци 12 месеци 
4) бастуни и патерици: 

— ако осигу-
реното лице 
користи про-
теза 12 месеци 18 месеци 30 месеци 

— ако осигу-
реното лице 
не користи 
протеза 12 месеци 12 месеци 12 месеци 

5) ортопедски 
влошки 6 месеци 8 месеци 12 месеци 

6) кожена капа 30 месеци 30 месеци 36 месеци 
7) перика 18 месеци 24 месеци 24 месеци 

Рокот за траење на вештачката боска од член 
22 точка 8 на овој правилник изнесува 12 месеци. 

8. Други помагала и санитарни справи 

Член 24 
Други помагала и санитарни справи добива 

осигуреното лице, и тоа: 
1) ќесе за моч (urm receptor) — лицето ка ј кое 

според современите методи на лекување не може да 
се регулира волното празнење на мочното бабу ле; 

2) појас со ќесе за изметиште — лицето на кое 
цревото му се празни преку вештачки отвор на сто-
мачниот ѕид; 

3) ноќни садови (гуска, лопата) — лицето кое е 
неподвижно или поради болест лежи во постела по-
долго од три месеци; ; 
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4) шприц за инјекции од 2 с т 3 со 12 игли — 
лицето кое боледува од шеќерна болест, ако е ин-
дицирано давањето на инсулин; 

5) џебна плукалница — лицето кое боледува од 
белодробна туберкулоза со позитивен Кохов ба-
цил; 

6) ендотрахеална канила, 2 парчиња — лицето 
кај кое е извршена трахеотомија; 

7) постојан катетер, 4 парчиња — лицето кај кое 
е невозможно празнење на мочното бабуле со сло-
бодна дренажа; 

8) гумирана подметка за постела — лицето кое 
лежи во постела, а кај кое постои уринална или фе-
кална инконтиненци ј а; 

9) гумено перниче или гумено колце — лицето 
кое поради заболување или повреда лежи во пос-
тела подолго од два месеца, ако постои опасност од 
настанок на декубитус-улцерација; 

10) душек, гумен или од сунѓереста м&са — ли-
цето кое е неподвижно поради повреди или заболу-
вања, ако постои опасност од настанок на декуби-
тус; 

11) распрскувач и инхалатор — лицето кое бо-
ледува од долготрајни респираторни заболувања со 
непрекинати тешкотии при дишењето; 

12) гумено црево за вештачка исхрана — лице-
то кое се храри по вештачки пат преку отвор на 
ѕидот на желудникот. 

Член 25 
Рокот за траењето на помагалата и санитарните 

справи од член 24 на овој правилник, според групи-
те од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, 
и тоа за: 

1) ќесе за моч 
2) појас со ќесе за изме-

тиште 
3) ноќни садови 
4) шприц за инјекции 
5) џебна плукалница 
6) ендотрахеална кадила: 

— метална 
— гумена или од пла-

стична маса 
7) постојан катетер 
8) гумена подметка за по-

стела 
9) гумено перниче или гу-

мено колце 
10) душек 
11) распрскувач и инхалатор 
12) гумено црево за вештачка 

исхрана 

за I група 

'6 месеци 

6 месеци 

за II, III и 
IV група 

8 месеци 

8 месеци 
36 месеци 
18 месеци 
36 Месеци 

12 месеци 

6 месеци 
3 месеци 

24 месеци 

36 месеци 
36 Месеци 
12 месеци 

3 месеци 

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Роковите за траење на помагалата, одредени со 

овој правилник, се сметаат од денот на врачување-
то на помагалото на осигуреното лице. 

Член 27 
По истекот на пропишаниот рок: за траење на 

помага лото добиено според овој правилник, освен 

ортопед ските обувки, обичните чевли и помага лата 
од чден 24 на овој правилник, осигуреното лице 
може да добие ново помагало само ако е дотраено 
помагалото што го користи, ако функционално не 
одговара или ако станало неупотребливо поради 
оштетување. 

Член 28 
Пред истекот на роковите за траење на помага-

лата предвидени со овој правилник, за осигуреното 
лице ќе се изработи ново помагало, односно ќе се по-
прави веќе даденото помагало, ако неупотребливоста 
на помагалото настанала поради анатомски или функ-
ционални промени, односно ако неупотребливост 
на помагалото настанала по истекот на гарантниот 
рок, поради ^издржливоста на материјалот од кој 
е тоа изработено. 

Пред истекот на рокот за траење на протеза, 
лежиштето на протеза може да се замени, ако кај 
осигуреното лице на кое му се ампутирани горните 
или долните екстремитети ќе настане значителна 
атрофија на чкунката, па поради тоа мора да носи 
три или повеќе нав ла ки (чорапи) на чкуиката. 

Член 29 
Санитетското одделение на армија, военопомор-

ска област и воено подрачје не чија територија е 
живеалиштето на осигуреното лице им обезбедува на 
осигурените лица изработка на помагала по мера во 
организациите што ги изработуваат, односно испо-
рачуваат помага лата и кои даваат гаранција за нор-
мална употреба на помага лата најмалку за третина 
на рокот за траење одреден со овој правилник за 
одделни помагала. 

Гарантниот рок од став 1 на овој член, како и 
обврската на организацијата во случај на дефект 
или неупотребливост на помагалата пред истекот на 
гарантниот рок, ако настанат тие без вина на оси-
гуреното лице, се утврдува со договор склучен по-
меѓу санитетско^ одделение и организацијата која 
ги изработува односно испорачува помагалата. 

Член 30 
За помагалата предвидени со овој правилник 

важат оние типови и стандардни делови на помага-
ла кои им се обезбедуваат на осигурениците-работ-
ници на подрачјето на кое е живеалиштето на оси-
гуреното лице. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за инди-
кациите, стандардите за материјали и роковите за 
траење за протетски и ортотички средства и сани-
тарни справи („Службен воен лист", бр. 15/72). 

Член 32 
ОвоЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 35 
10 јуни 1974 година 

Белград 

Замеиик-сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Милош Шумоња, е. рч 
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569. 

Врз основа на член 20 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", »бр. 13/72 и 67/73), сојузниот се-
кретар за народна одбрана пропишува • 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКА ПО-
МОШ, ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, СТАН-
ДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ ОД КОЈ СЕ ИЗРАБО-
ТУВААТ ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИТЕ СРЕДСТВА И 
ЗА РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ИА ТИЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Забно-протетичката помош и забно-протетички-

те средства што им се обезбедуваат на воените оси-
гуреници и на членовите на нивните семејства (во 
понатамошниот текст: осигурените лица) врз товар 
»а средствата од Фондот за здравствено осигурува-
ње на воените осигуреници опфаќаат: 

1) сите видови крунички и леани пломби; 
2) подвижни и неподвижни протези; 
3) оптуратори, ресекциони протези и епитези; 
4) шини ка ј пародоктопатијата; 
5) ортопедско-ортодонтски помагала; 
6) протетички надоместоци ка ј аномалии на ви-

лица и заби. 

Член 2 
Забни крунички се ставаат: 
1) кога е деструирана круната на забот, а не е 

доволно само пломбирањето; 
2) на заби —носачи на неподвижни протези; 
3) на заби — носачи на кукички, по потреба; 
4) кога тоа го бара положбата на забите; 
5) заради регулирање на височината на загризу-

вањето. 
Леани пломби се ставаат ако расипувањето на 

забите не може да се санира на друг начин или за-
ради регулирање на височината на загризувањето. 

Член 3 
Забно-протетички средства од член 1 точ. 2 до 

6 на овој правилник се ставаат кога на осигуреното 
лице му недостига еден или повеќе заби, односно 
кога му е оштетена вилицата или мекото ткиво. 
Овие забно-протетички средства не се ставаат, и тоа: 

1) подвижни протези — ако недостигаат првиот 
и вториот молар еднострано или ако недостига по 
еден молар или премолар обострано во една или во 
обете вилици; 

2) неподвижни протези — ако недостига по еден 
заб во пределот на молар или премолар, а не е во 
прашање првиот премолар; 

3) неподвижни протези — приврска наназад — 
освен ако недостига латералниот секач. 

Член 4 
Ако па осигуреното лице му недостигаат повеќе 

од три заба еден до друг, се изработува, по правило, 
подвижна протеза. 

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе 
од три заба еден до друг, може да се изработи не-
подвижна протеза, кога растојанието помеѓу забите 
носачи, оклузијата и артикулацијата го дозволуваат 
тоа. Мост може да се изработи и кога недостигаат 
четири секачи. 

Како носач на неподвижна протеза може да се 
користи и умник, ако е доволно цврст и стабилен и 
ако обезбедува носење на таква протеза за предви-
дениот рок за траење. 

Член 5 
Подвижна или неподвижна протеза (привремена 

и имедијатна) ќе се изработи за осигурено лице за 
кое е таа потребна за вршење на занимањето или 
да се спречи влошувањето на општата здравствена 
состојба. 

За осигурено лице не може да се изработи при-
времена или имедијатна протеза ако постојат услови 
и индикации за изработка на трајна протеза. 

Член 6 
Оптуратори, ресекциони протези и епитези и 

протетички надоместоци ка ј аномалија на вилица и 
заби ќе се изработат за осигурено лице како само-
стојно или додатно забно-протетичко средство ако 
е оштетено коскеното или мекото ткиво на вилицата 
и на лицето. 

Шини ка ј пародонтопатијата се изработуваат за 
осигурено лице, со или без додаток на вештачки за-
би, како основно или додатно забно-протетичко 
средство во лекувањето на пародонтопатијата. 

Ортопедско-ортодонтски помагала се изработу-
ваат за осигурено лице к а ј аномалии на вилицата и 
на забите. 

Член 7 
Стандардни материјали од кои се изработуваат 

забно-протетичките средства се полублагородните 
легури (вирон, ауропал, паладор и др.), акрилат, пор-
целан, каучук и легурата кобалт-хром-молибден. 

Член 8 
Рокот за траење на забно-протетичките средства 

изнесува најмалку за: 
1) крунички, леани пломби и неподвижни про-

тези од полу благородни легури — четири години; 
2) крунички на заби носачи на подвижни пар-

цијални протези — три години; 
3) крунички од акрилат — 2 години; 
4) подвижни парцијални протези од акрилат —• 

три години; 
5) подвижни тотални протези од акрилат — пет 

години; 
6) подвижни протези со метална плоча — пет 

години; 
7) имедијатни парцијални протези — шест ме-

сеци ; 
8) имедијатни тотални протези — една година. 
Ставањето на забно-протетичките средства од 

член 1 на овој правилник, за кои во став 1 на овој 
член не е одреден рокот за траење го предлага ле-
кар поединец. 

Роковите наведени во став 1 на овој член течат 
од денот кога на осигуреното лице му е наместено 
забно-протетичкото средство. 

Забно-протетичките средства наведени во став 
1 на овој член ги добива осигуреното лице по исте-
кот на роковите пропишани во тој став само ако 
лекарот поединец утврди дека постојното забно-
протетичко средство станало неупотребливо. 

Пред истекот на роковите од став 1 на овој член 
ќе се изработи за осигуреното лице ново протетичко 
средство само ако постојното станало неупотреблив! 
поради анатомско-патолошки и функционални про-
мени. Оправданоста за изработка на ново протети-
чко средство ја цени нижата военолекарска комиси-
ја (член 53 точка 6 од Законот за здравственото оси-
гурување на воените осигуреници). 

Член 9 
Ако здравствената установа изработи забно-про-

тетичко средство од благороден метал, осигуреното 
лице и ја надоместува на здравствената установа 
разликата помеѓу вредноста на стандардниот мате-
ријал обезбеден со овој правилник и благородниот 
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метал, сметајќи до 1,80 грама паладор за еден заб, 
односио круничка. 

Ако осигуреното лице ќе го набави благородниот 
метал за изработка иа забно-протетичкото средство 
само, има право на надоместок на тршоците врз то-
вар на средствата на здравственото осигурување до 
износот на вредноста на паладорот потребен за из-
работка на забно-протетичкото средство, но најмногу 
до 1,80 грама па ла дор за еден заб, односно круничка. 

При изработката на забно-протетичките сред-
ства од ст. 1 и 2 на овој член, вредноста на благо-
родниот метал, односно на паладорот се пресметува 
според целата која важи за благородниот метал, од-
носно за паладор на денот на ставањето на забно-
-протетичкото средство. 

, Член 10 
Осигурените лица што на денот иа влегувањето 

во сила на овој правилник користат забно-протети-
чки средства или за кои е започната изработка на 
тие средства според одредбите од Правилникот за 
индикациите за забно-протетичка помош, за стан-
дардите за материјал од кој се изработуваат забпо-
-протетичките средства и за роковите за траење на 
тие средства („Службен воен лист", бр. 15/72), ги к о -
ристат од тој ден тие средства според одредбите од 
овој правилник. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за инди-
кациите за забно-протетичка помош, стандардите за 
материјал од кој се изработуваат забно-протетички-
те средства и за роковите па трасите на тие средства 
(„Службен воен лист", бр. 15/72). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. в. п. бр. 36 
10 јуни 1974 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Милош Шумоња, е. р. 

570. 

Брз основа на член 130а став 11 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ"', бр. 12/65, 29/65, 4 66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) 
во врска со член 103 став 2 од Законот за банките и 
за кредитното и банкарското работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), а по 
претходно прибавено мислеше на гувернерот на На-
родната банка на Југославија, сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ 
СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ 
КАЈ БАНКАТА НА РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГО-
ДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПРО-
СЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕД-
СТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на 
сопствените слободни средства што можат да се де-
понираат кај банката па рок подолг од една година, 

на сопствените средства во просечното користење 
на обртните средства и на средствата што можат 
да се вложуваат во основни средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/72, 22/72 и 8/74) во образецот 
ОС, кој е составен дел од тоа упатство, во забелеш-
ката точка 2 се менува и гласи: 

.„2. Податоците под ред. бр. 1, 2, 6. 7, 8 и 10 на 
овој образец се внесуваат според состојбата на по-
следниот пресметковен период што му претходи на 
денот кога се врши депонирање на средствата, а по-
датоците под ред. бр. 3, 4, 5, 9 и 11 — според состој-
бата на денот на депонирањето на средствата." 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Вкупниот износ на стасаните а ненамирени 

обврски (реден бр. 3 на образецот) се утврдува така 
што ќе се соберат сите ненамирени а стасани обврс-
ки од контото на класата 2, освен обврските иска-
жани на контата на групите 25 и 29." 

Во точка 5 бројот: „2." се заменува со бројот: „4Л 
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот ма објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4728/1 
12 јуни 1974 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић е. р. 

571. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „СОШИЕЛЕ DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот „Corriere della sera", број 
88 од 14 април 1974 година, кој излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/144 
20 мај 1974 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

572. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за' другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 жи „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CO-

RRIERE« 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас--
турањето на списанието „Domenica del cornered 
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број 16 од 21 април 1974 година, кој излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/146 
21 маз 1974 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
потсекретар, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

573. 

Врз основа на. член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,St)DDEUTSCHE ZErTUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на „Siiddeutsche Zeiturtg", број 87 13/14/15 
април 1974 година кој излегува на германски ја-
зик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/163 
20 мај 1974 година 

Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар 

потсекретар, 
за внатрешни работи 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

574. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на С Ф Р Ј б р . 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕ-

МЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Толеранции на метричкиот навој со триаглест 
1ЅО-профил: 

— Основи на системот на толе-
ранциите — — — — — — — JUS М.В0.221 

— Број чеки вредности на осно-
вните отстапувања — — — — — JUS М.В0.232 

— Гранични вредности на отста-
пувањата за слојни навои со можен 
преклоп — — — — — — — JUS М.В0.246 

Метрички навој со триаглест ISO-
п р о ф и л : 

— Гранични мерила за навој. 
Систем на граничните мерила и на-
зиви — — — — — _ _ _ _ JUS м.ВО.500 

— Гранични мерила за надво-
решен навој. Толеранции на навојот 
па мерила — — — — — — — j u s М.В0.510 

— Гранични мерила за внатре-
шен навој. Толеранции на навојот на 
мерила — — — — — — — — JUS м.в0.511 

— Провера на навој от на работ-
ното парче и ракување со мерила — JUS М.В0.512 

Врезници за метрички навој со 
триаглест ISO-профил. Толеранции 
ва навојот — — — — — — — JUS М.В0.600 

Виј ци со шестострана глава, за 
челични конструкции — — — — JUS М.В1.068 

Подлошки за виј ци, за челични 
конструкции — — — — — — j u s М.В2.015 

Расцепки — — — — — — JUS М.В2.300 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 август 1974 година. 

4. Престануваат да важат следните југосло-
венски стандарди: 

Толерантни на на бои. Гранични 
мерила за навој. Општи објаснувања JUS М.В0.500 

Начела за определување толеран-
циите на навоите на мерилата — — JUS м.в0.501 

Толеранции на навоите на гра-
ничните мерила за метрички надво-
решен навој — — — — — — j u s м.В0.510 

Толеранции на навоите на гра-
нични мерила за метрички внатрешен 
навој — — — — — — — — j u s м.в0.511 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за гранични мерила за навој („Службен лкст на 
СФРЈ", бр. 34/63); « 

Толеранции на навои. Основи на 
системот на толеранциите на метрич-
киот навој со триаглест ISO-профил JUS М.В0.221 

Толеранции на навоитс со три аг-
лест ISO-профПл. Број нени вреднос-
ти на основните отстапувања — — JUS М.В0.232 

Толеранции на навои со триар-
лест ISO-профил. Гранични вреднос-
ни на отстапувањата за надворешни-
те навои со преклоп — — — — JUS М.В0.246 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на толеранциите на навои („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/67). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат со денот на влегу-
вањето во сила на стандардите од то*ша 3 на ова 
решение. ^ 

Бр. 12-1487/1 
5 март 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Мила!* Крајновиќ, е. р. 
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575. 576. 

Брз основа на член 10 став 1 од Законот за сред-
ствата на задолжителниот заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Автономна Покраина Косово („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 23/72), Управниот 
одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини, на седни-
цата од 26 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШ-
НАТА И НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ЗАЕ-

МОТ ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Обврзниците на заемот, односно републиките 
и автономните покраини ќе уплатуваат во корист на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини следни износи на 
годишната и на месечните аконтации на заемот, 
и тоа: 

Годишна 
аконта-
ција на 

заемот во 
динари 

Месечна 
аконта-

в ција на 
заемот во 

динари 

СР Босна и Херцегоиван 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија (без авто-
номните покраини) 1 
СР Хрватска 1 
СР Црна Гора 
САП Војводина 
— во првото полугодиште 
— во второто полугодиште 
САП Косово 

657,300.000 
301,300.000 
977,400.000 

.331,400.000 

.470.900.000 
106,400.000 
567,200.000 

103.100.000 

54,775.000 
25,108.000 
81,450.000 

110,950.000 
122,575.000 

8,867.000 

37,813.000 
56,720.000 
8,592.000 

2. Ако од месечните и од годишната уплата на 
аконтација на заемот на територијата на републи-
ката, односно автономната покраина не се оствари 
износот на аконтацијата на заемот во височината 
одредена во точка 1 на оваа одлука, разликата по-
меѓу уплатениот износ на аконтацијата од страна 
на обврзникот на заемот и износот на аконтацијата 
одреден со оваа одлука ќе ја уплатат републиките, 
односно автономните покраини во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот во кој обврзниците на 
заемот биле должни да ја извршат обврската кон 
Фондот во смисла на чл. 8 и 10 од Законот за сред-
стпѕРга на задолжителниот заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и Автономна Покраина Косово. 

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

Бр. 3/17-74 
26 февруари 1974 година 

Белград 

Директор на Фондот, 
Александар Радевиќ, е. р. 

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

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

ЛИКОИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за силиконски производи, со тоа 
што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите затечени 
пррдажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

1) силиконски масла и емулзип: Дин/kg 
а) масло со вискозитет до 5.000 ѕг 90 
б) масло со вискозитет над 5.000 ѕг 120 

в) масло В. 90 
г) емулзии Ft и F? 32 

2) силиконска! антипепливци: 
а) А-30% 40 
б) А концентрирани 100% 120 
в) антипенливец N и М 90 

3) силиконски пасти: 
а) пакувани во кутии 130 

Дин/парче 
б) во туби од 100 g 16 
в) во туби од 50 g 9 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точкр 1 на оваа спогодба ќе 
ги прола ва ат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 633 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: .,Прва Искра" 
— Барич. 
Претставници рта купувачите-потрошувачи: 
„Југоазбест" — Мла^е^овац, „Технохемија" — 
Белград, „Елка" — Загреб, Балкан"^ — Бел-
град и „Рекорд" — Раковица. 

Претседател 
на Управниот одбор 

на Фондот, 
Вајо Скеиџиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена к о н з о л а на почете (..Службен лист на 
СФРЈ'', бр. ?5/ 72 и 3^/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗЛ ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ШИТИ ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, УРЕДИ, ПРИБОРИ И ЗА 

НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на .производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 март 1974 го-< 
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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на затечените цени за земјоделски машини, уреди, 
прибори и за нивни резервни делови, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажба-
та, во просек до 21%, а според ценовникот кој е 
составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
^ека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 381 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Костолац" 
— ООУР фабрика „Морава" — Пожаревац, 
„Пољострој" — Оџаци, „Лифам" — Стара Па-
зова, „Беље" — ООУР Творница пољопривред-
них стројева — Кнежево, Товарна ковинских 
изделков ин ливарна — Витање, ДЕС — Субо-
тица, РМК Зеница — ООУР Творница пољо-
привредних стројева — Босанска Костајница, 
„Искра"— Ада и „Панонија"— Мурска Собота. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

578. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ТРАКТОРСКИ ПРИКЛУЧОЦИ И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тракторски приклучоци и за 
нивни резервни делови, со тоа што производител-
и т е организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, во просек до 
19%, а според ценовникот кој е составен дел на 
спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 383 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: ИМТ — 
Белград, ОЛТ — Осиек, Ле минд — ООУР „Про-
летер" — Лесковац, „Братство" — Нови Трав-
ник. „Победа" — Нови Сад, „Пољострој" — 
Оџаци, Товарна пољоделског ородја — Бату је, 
СИП — Шемпетер в Савински долини, „Техно-
строј" — Љутомер, „Атмое" — Хоче при Мари-
бору, „Хмезад" — Жалец, „Мајевица" — Бачка 
Паланка, Ж Т П — Белград, — ООУР Радиони-
ца за оправку кола — Кикинда, „Беље" — 
ООУР Творница пољопривредних стројева — 
Кнежево, „Томо В и н к о в и ћ — Бјеловар, „Треп-
ча" — ООУР Производња, монтажа и ремонт — 

Косовска Митровица и „Универзал" — Бје -
љина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 53 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

579. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СПРЕ-
ЖНИ СПРАВИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за спрежии справи и за нивни 
резервни делови со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, во просек до 21°/'о, а 
според ценовникот што е составен дел на спогодба-
та. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 382 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Пољострој" 
— Оџаци, Товарна пољоделског ородја — Батује, 
Товарна ковинских изделков ин ливарна — п и -
тање, РМК — Зеница — ООУР Творница по-
љопривредних справа — Босанска Костајнице, 
Ж Т П — Белград — ООУР Радионица за оправ-

* ку кола — Кикинда и „Леминд" — Лесковац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 
купувачи-Потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

580. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРОД-
СКИ ПОД, ЗА ПАРКЕТ И ЗА ГРАДЕЖНА СТО-

ЛАРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бродски под, за паркет и за 
градежна столарија, со тоа што производител ските 
организации на здружениот 'груд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, според 
важечките прописи, и тоа за: 

1) бродски под ,ДО 57°/о 
2) паркет ДО 50®/о 
3) градежна столарија до 45°/о 
Цените се подразбираат како продажни цени 

на производителот франко натоварено во превозно 
средство во стовариште на производителот. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 164 од 6 јуни 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе Се применува од денот што е утвр-
ден во спогодбата. 

Претставници на производителите: 26 произво-
дители потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

581. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште* 
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕ-
ЖАНА ГРАЃА ОД СИТЕ ВИДОВИ, ДРВЕНИ ПЛО-
ЧИ ОД СИТЕ ВИДОВИ И ЗА ФУРНИР ОД СИТЕ 

ВИДОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за режана граѓа од сите видо-
ви, дрвени плочи од сите Видови и за фурнир од 
сите видови, со тоа што производителските орга-
низации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, според ва-
жечките прописи, и тоа за: 

1) режана граѓа од иглолисници 
2) режана граѓа од даб и од други тврди 

широколисници, режана граѓа од то-
пола и од други меки широколисници 

3) режана граѓа од бука 
4) режана граѓа од овошки 
5) режана граѓа од егзотици 
6) градежни плочи за оплата од режана 

граѓа од иглолисници 
7) шпер-плочи 
8) панел-плочи 
9) лесонит-плочи 

10) плочи иверици 
11) слеп фурнир 
12) благороден фурнир 

до 57% 

до 59% 
до 57% 
до 57% 
до 53% 

до 55% 
до 40% 
до 40% 
до 35% 
до 38% 
до 38% 
до 59% 

Цените од став 1 на оваа точка се подразби-
раат како продажни цени на производителот^фран-
ко натоварено во превозно средство во стовариште 
на производителот. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 94 од 6 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: 27 произво-
дители потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 41 
купувач-потрошувач потписник на спогодбата. 

582. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕД-
НОВЕРИЖНИ И ДВОВЕРИЖНИ ГРЕБЛЕСТИ 
ТРАНСПОРТЕРИ И ТРАНСПОРТЕРИ СО ГУМЕНА 

ЛЕНТА ЗА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за едноверижни и двоверижни гре-
блести транспортери и транспортери со гумена лен-
та за рудниците за јаглен, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 30%, а 
според ценовникот кој е составен дел на спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 514 од 6 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Геомашина" 
— Земун и „Стројна товарна" — Трбовље. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ру-
днап" — Белград. Титови рудници „Крека-Ба-
иовиќи" — Тузла, Рудник мрког угља „Соко" 
— Соко Бања, Рудник мрког угља „Боговина" 
— Боговина, Рудник мрког угља „Бреза" — 
Бреза, Рудне — Трбовље и „Засавски премагов-
ники" — Трбовље. 

583. 
Брз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОР-
ЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАЌИНСТВОТО СО 

ЗЛАТЕН ДЕКОР 

1. Претставникот На производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за порцелански садови за домаќин-
ството со златен декор, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат да 
ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, во просек до 25%, 
а според ценовникот кој е составен дел на спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 197 од 12 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: 
рич" — Титов Велес. 

„Борис Кид--
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Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Кристал-импорт" — Белград, „Центропром" — 
Белград, Предузеќе робних куќа „Београд" — 
Белград, „Србија" — Крагуевац, „Партизан" — 
Чачак, „Крушевац" — Крушевац, „Ангропро-
мет" — Ниш, „Меркур-импорт" — Скопје, „Ин-
терпромет" — Скопје, „Даб" — Титов Велес, 
„Ангропромет" — Сараево, „Велетрговина" — 
Сараево, „Конзум" — Сараево, „Развитак" — 
Метковиќ, ХИТ — Мостар, „Метал" — Бања 
Лука, „Далма" — Сплит, ОТИ — Карловац, ОТП 
— Загреб, „Тргопромет" — Загреб, „Стекло" — 
Љубљана и „Техномеркатор" — Цеље. , 

584. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГ-
Л ЕНО - АМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ И ЗА АМОРФНИ 

МАСИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за јаглено-аморфни електроди 
и за аморфни маси, со тоа што производите леќите 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, така што на јви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за : 

Дин/t 
до 6.960 1) јаглено-аморфни електроди 

2) аморфни маси (антрацитни „D" и 
анодни) до 2.775 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 

, ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 28 од 5 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: Творница 
електрода и феролегура — Шибеник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Електробосна" — Јајце, „Далмација'1 — Дуги 
Рат, „Југохром" — Јегуновци, Рудници и ж е л е -
зарница — Скопје и Творница лаких метала 
„Борис Кидрич" — Шибеник. 

585. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИМ-
ПРЕГНИРАНИ ПРАГОВИ, ЗА ИМПРЕГНИРАНА 
СВРТНИЧКА И МОСТОВСКА ГРАЃА И ЗА ИМ-

ПРЕГНИРАНИ ПОДНИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 декември 1973 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за импрегнирани прагови, за 
импрегнирана свртничка и мостовска граѓа и за 
импрегнирани подници, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) Букови режани прагови импрегни-
рани според двојна Рипингова метода, 
должина до 2,60 m 

2) Букови дел кани прагови импрегни-
рани спред двојна Рипингова метода, дол-
ж и н а до 2,60 m 

3) Дабови режани прагови импрегни-
рани според Рипингова метода, должина 
до 2,60 m 

4) Дабови делкани прагови импрегни-
рани според проста Рипингова метода, 
должина до 2,60 m 

5) Борови режани прагови импрегни-
рани со креозот, должина до 2,60 m 

6) Церови режани прагови импрегни-
рани со креозот, должина до 2,60 ш 

7) Борови и церови делкани прагови, 
импрегнирани со креозот, должина до 
2,60 m 

8) Дабова свртничка граѓа импрегни-
рана според проста Рипингова метода, дол-
ж и н а 2,60 m 

9) Букова свртничка граѓа импрегни-
рана според проста Рипингова метода, 
должина над 2,60 m 

10) Борова свртничка граѓа импрегни-
рана според проста Рипингова метода, 
должина над 2,60 m 

11) Импрегнирана 
граѓа и подници 

12) Импрегнирана 
граѓа и подници 

13) Импрегнирана 
граѓа и подници 

дабова 

букова 

мостовска 

мостовска 

борова мостовска 

Дин/m ѕ 

2.750 

2.400 

3.000 

2.750 

2.800 

2.800 

3.000 

4.800 

3.200 

3.650 

4.800 

3.600 

3.650 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 59 од 5 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Импрегна-
ција" — Хоче, „Себешич" — Травник, „Импрег-
нација" — Ќиќевац, „Импрегнација" — Сла-
вонски Брод, Ш И К „Црвена застава" — К р у -
шевац, „Импрегнација" — Карловац и Инду-
с т р и с к и комбинат — Колашин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Пољопромет" — Кралево, „Технопромет" — 
Белград, „Копаоник" — Белград, „Озренка" — 
Грачаница, „Сл овени ја лес" — Љубљана, „При-
пад" — Сараево, „Прогрес" — Зеница, „Феро-
електро" — Сараево, Трговинско предузеќе 
„Дрина" — Титово Ужице, Ж Т П , Сектор за 
набавке — Сараево, „Караорман" — Скопје, 
„Граѓа" — Кралево, „Косметсервис" — Косов-
ска Митровица, Ш И К „Црвена застава" — 
Крушевац и „Дрвоимпекс" — Титоград. 
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586. 

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

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

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за разладна опрема и за неј-
зини резервни делови, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постој пите услови на продажбата, и тоа за: 

1) разладни ормани и нивни резервни де-
лови до 16% 

2) разладни витрини и нивни резервни 
делови до 18% 

3) разладни пултови за пијачки и за сла-
долед и нивни резервни делови до 18% 

4) конзерватори и нивни резервни делови до 20% 
5) уреди за ладење млеко и нивни резерв-

ни делови до 20% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 147 од 27 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Лошке То-
варне Хладилников — Шкофја Лока, „Соко" — 
Мостар, „Југострој" — Раковица и „Раде Кон-
чар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 29 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

587. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ТЕР-

МИЧКА ОПРЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за термичка опрема за големи 
кујни, со тоа што производител ските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 18%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 35 од 27 мај 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Иго — 
Л>убљана, „Ковинастрој" — Гросупље и „Раде 
Кончар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 

, купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

588. 

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

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

РОВ ПОКРИВЕН КАРТОН 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за суров покривен картон, со 
тоа што производител ските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

1) суров покривен картон, број 150 
2) суров покривен картон, број 120 
3) суров покривен картон, број 80 

Дии./kg 
ДО 3,12 
до 3,20 
до 3,50 

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

3. На оваа спогодба даде согласнсот Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 210 од 4 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: Слаткогорска 
товарна картона ин папирја — Слатки Врх. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Би-
тумена" — Сараево, „Грмеч" — Белград, „Изо-
л и р а " — Љубљана — Мосте и „Хромос-Катран-
-Кутрилин" — Загреб. 

589. 

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

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

ЛОЗА ЗА ХАРТИЈА И ДРВЕСИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 март 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за целулоза за хартија и дрвеои-
на, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 
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целулоза белена од иглолисници: Дин/kg 

1) сулфитна I А ДО 5,50 
2) сулфитна I А extra strong До 5,61 
3) сулфитна I А extra weich ДО 6,08 

4) сулфитна И А ДО 5,34 
5) сулфитна KV во бали До 5,50 
6) сулфатна I А ДО 5,50 
целулоза небелена од иглолисници: 
1) сулфитна I А ДО 4,95 
2) сулфитна, рото До 4,73 
3) сулфитна II А ДО 4,62 
4) сулфитна III А До 4,18 
5) сулфитна III С сува ДО 3.30 
6) сулфитна IV во бали ДО 4,68 
7) сулфатна I А ДО 4,73 
целулоза белена од широколисници: 
1) сулфитна I А ДО 4,95 
2) сулфитна И А До ф.

 
со

 
3) сулфатна од меки широколисници, 

сува ДО 5,13 
4) сулфатна од меки широколисници, 

мокра ДО 5,06 
5) с у л ф а т а од тврда широколисиици ДО 4,84 

дрвесина До 3,41 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 501 од 5 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: Товарна це-
лулозе — Медводе, Товарна целулозе ин па-
пирја „Гуро Салај" — Кршко, Фабрика целу-
лозе и папира „Матроз" — Сремска Митровица, 
Загребачка творница папира — Загреб и Фабри-
ка целулозе и папира — Приедор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Творница папира — Риека, Фабрика целулозе и 
папира — Иванград, Загребачка творница папи-
ра — Загреб, Здружене папирнице — Љубљана, 
Папирница „Количево" — Количево, Товарна 
документнега ин картнега папир ја — Радече, 
Слаткогорска товарна картона ин папирј а — 
Слатки Ерх и Фабрика дрвењаче и папира — 
Чачак. 

590. 

Врз основа на чЛен 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ПЕНКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за наведените лепенки, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд. да можат да ги зголемат-своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 25%. 

Покрај цените од став 1 од оваа точка можат да 
се пресметаат и додатоците наведени во спогодбава. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 200 од 4 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Младост" 
— ћуприја , Товарна лепенке — Цершак, „Ум-
ка" — Умка, „Количево" — Количево, „Липо-
в и к " — Липљан, Киежевачка фабрика лепен-
ке — Нови Кнежевац, „Инцел" — Бања Лука, 
„Комуна" — Скопје и Картонажна товарна 
Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

591. 

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

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

ВЕКТОРИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 септември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за копвектори, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, во про-
сек до 18%, а според Ценовникот кој е составен 
дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод ѕ за цени, со решение бр. 189 од 21 мај 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Унионинвест" 
— Сараево. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Термоелектро" — Сараево, „Унионинвест" 
ООУР Сектор климатизације — Сараево и Југо-
монтажа „Благоја Давков" — Скопје. 

592. 

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

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

ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 декември 1973 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за уреди за климатизација и 
вентилација, со тоа што производителските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, и тоа за: 

1) локални — собни климатизатори до 9,5% 
2) други уреди за климатизација и венти-

лација до 21% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 36 од 27 мај 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: ,Јелима" — 
Цеље, „Соко" — Мостар, „14. децембар'* — Бел-
град и „Вентилатор" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

593. 

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

ч 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАР-
ТОНСКИ БУРИЊА 

1. Претставникот н а производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за картонски буриња, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 35%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дока производите од точка 1 па оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 209 од 4 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: Дрвно инду-
стриско предузеќе „Стеван Филипови!*;" — Ва-
љево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ми-
лан Благојевиќ", — Луча™, „Југодрво'4 — Бел-
град, „Леснине" — Љубљана, „Зорка4 — Шабац 
и Митол — Сежана. 

594. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАЈНО 
ЖАРЕЧКИ ПЕЧКИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите па 23 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цепи за трајно жаречки печки и за нив-
ни резервни делови, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тој iinje услови на продажбата, до 27%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се" обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 450 од 5 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Енергоин-
вест" —- Тузла, Титови рудници „Крека-Бано-
виќи, — Бановиќи, „Љеваоница жељеза и Твор-
ница стројева" — Славонска Пожега и „Емо" — 
Цеље. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купува чи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

595. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЕЧ-
КИ И ШПОРЕТИ НА МАСЛО И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 21 јануари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за печки и шпорети на масло и 
за нивни резервни делови, со тоа што производи-
тслските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, до 28%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 88 од 5 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставници на производителите: „Алфа" — 
Врање, Љеваоница жељеза и творница стројева 
— Славонска Пожега, „Лифам" — Стара Пазо-
ва, „Раде Кончар" — Загреб и „Емо" — Цеље. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Пре-
дузеќе робних куќа „Београд" — Белград, „Ра-
диоелектро" — Белград, „Електрометал" — Б е л -
град, „Југоелектро" — Белград, „Електротехпа" 
— Белград, „Технометал-Македонија" — Бел-
град и „Интерпромет" — Скопје. 
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596. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНМ ЗА РЕЈОН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 ма ј 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затече-
ните цени за рејон со тоа што производите леќите 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат, и тоа за : 

1) рејон сјаен 120/40: 

а) класа 1-а 
б) класа I 
в) класа 1-6 
г) класа ЅЅ 

Дин/kg 
58,69 
48,90 
44,49 
37,56 

2) рејон бојосан и мат до нивото на цените од-
редени во цеиовниците што се составен дел на спо-
годбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 69 од 7 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: „Вискоза" — 
Лозница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи — потрошувачи потписници на спо-
годбата. 

597. 

Врз основа на член 2% од Законот за општест-
вена котнрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

НИТРОТОЛУОЛ — „ТНТ 22" 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тринитротолуол — „ТНТ 22", со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени. при постојните услови на про-
дажбата, така што највисоката продажна цена да 
изнесува 10,15 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 689 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Прва Искра" 
— Барич. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
УПИС — Сараево, „Слободан Принцип — Сељо" 
— Витез, „Камшик" — Камник и „Милоје З а -
киќ" — Крушевац . 

598. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола ма цените („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 25/ 72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

— КАБЕЛСКА ГРАНУЛАТ 

1. Претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите на 28 февруари 
1974 година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени за РУС — кабедски грану-
лат, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цепи, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

1) исполнување па кабли 
2) нормален 
3) специјален/2 
4) специј ален/1 

Дин/ t 
12.200 
20.500 
21.500 
23.000 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќ е 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени со спогодбава. 

3- На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 73 од 7 јуни 1974 
година. 

4. Оваа спогодба,, влегува во сила наредниот* 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ" , а ќе се применува од денот на потпис 
шувањето на спогодбата. 

Претставници на производителите: ОХИС —* 
Скопје, „Винилпластика" — Задар, „Југовинил'* 
— Каштел Шуќурац и „Слободан Принцип —* 
Сељо" — Витез. 
Претставници на купувачите-потрошувачиЅ 
„Новкабел" — Нови Сад, „Елка" — Загреб, 
„Елмое" — Светозарево, Индустрија каблова —» 
Светозарево и Фабрика каблова — Заечар. 

599. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола па цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

НУЛИРАН НАТРИУМ-ТРИПОЛИФОСФАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите ца 22 април 1974 го-
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гранулиран натриум-триполи-
фосфат, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоката продажна цена 
да изнесува 9.600 динари за една тона. 

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

3. На оваа спогодба • даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 644 од 7 јуни 1974 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од де-
нот на потпишувањето на спогодбата. 

Претставници на производителите: Индустрија 
хемијских производа — Прахово и Товарна ко-
мичних изделков — Храстник. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ал-
бус" —• Нови Сад, „Мерима" — Крушевац, „Ла-
буд" — Загреб, „Сапонија" — Осиек, „Ривије-
ра" —- Котор, „Златорог" — Марибор и ОХИС — 
Скопје. 

600. 

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

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

НА ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за дувана пластична амбалажа, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек до 40%, а според ценовни-
кот кој е составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 443 од 7 јуни 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: ,Салдово"—» 
Сисак, „30. Јули" — Куманово, „Пластика" — 
Нова Варош, „Златар" — Нова Варош и „Плас-
тик" — Канал. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

601. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТЕТИЧКО ПОЛИАКРИЛНО ВЛАКНО МАЛОН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за синтетичко полиакрилно влакно ма-
лон, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 15%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод "за цени, со решение бр. 761 од 7 јуни 1974 го-
дина. 

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

Претставник на производителите: ОХИС — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Вин-
текс — Винковци, „Кооператива" — Лесковац, 
ТИ „Фарбара" — Чонопља, Индустрија вуне и 
коже — Пирот, Београдски Бунарски комбинат 
— Белград, Нитекс — Ниш, Преспатекс — Ре-
сен, Мариборска текстилна индустрија — Ма-
рибор, Текстилни комбинат — Загреб, КТИ — 
Крапина, Свиларски комбинат — Титов Велес, 
Витекс — Високо и Творница ќилима — Сараево. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ Ф НА ПОСТОЈАНАТА ДЕ-
ЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО 

ЖЕНЕВА 

I 4 

Се назначува 
Милош Лаловиќ, помошник-сојузен секретар за 

надворешни работи, за шеф на Постојаната делега-
ција на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија при Организацијата на обединетите на-
ции во Женева. 

И 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

III 
Овој уклаз влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
6 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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Врз основа на член 337, точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО 
ЊУЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО 

ЊУЈОРК 

I 
Се отповикува 
Лазар Мојсов, од должноста на постојан прет-

ставник на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Организацијата на обединетите на-
ции во Њујорк. 

II 
Се назначува 
Јакша Петриќ, заменик-сојузен секретар за над-

ворешни работи, за постојан претставник на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Организацијата на обединетите нации во Њујорк. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
6 јуни 1974 година 

Белград 
Претсед,. . л 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата, а по повод на дваесет и петгодишнината 
на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Градежното претпријатие „Вранина", Сараево; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕ11 НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Жарковић Милана Милош; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
— по повод седумдесет и петгодишнината на 

работата, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за социјалистичката из-
градба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ. ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кметијски институт Словеније, Љубљана; 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, во созда-
вањето и развивањето на - политичкото и морал-
ното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Врабец Адалберта Виктор; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
па земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ленарчић Франца Марјан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дебевец Антона Антон; 

О д С Р С р б и ј а 
— по повод стогодишнината на работата, а за 

особени заслуги во ширењето на просветата и кул-
турата и за успеси постигнати во образованието на 
земј оделско-прехранбените работници 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Земјоделско-прехранбениот учи лишен центар 
„Соња Маринковић" — Пожаревац; 

— по повод седумдесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за значајни заслуги во популаризирањето 
и унапредувањето на пчеларството 

Списанието „Пчелар", Друштво на пчелкрите на 
СР Србија, Белград; 

О д С А П К о с о в о 
— за особени заслуги во Народноослободител-

ната борба и за постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дева Али Вели, Малићи Хазира Мехмед, Су-
лејмани Сулејмана Хивзи; 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, во созда-
вањето и развивањето "на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фазлија Фазли је Аслан, Хамза Хамзе Џевдет, 
Мићковић Андриќ Милан, Недељковић Станише 
Богољуб, Широка Гашпара Коља; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бакали Бајрама Авди, Богдановић Пера Васи-

лије, Борозан Тодора Петар, Дева Исмаила Кемал, 
Дрмончић Стојана Боро, Кртолица Видака Милан, 
Јусуфи Хусеина Смајо, Нимани Шукрије Елхами, 
Ристић Ж и в к а Душко, Шкембаревић Стевана Бра-
нислав; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цуцкић Ђорђа Предраг, Бакали Аљуша Сахит, 
Димић Апостола Данило; 

— за долгогодишната работа, а за особени за-
слуги во ширењето на просветата и културата и за 
успеси во образованието, воспитувањето и подгот-
вувањето на младите за корисни членови на оп-
штеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Браћа Аксић", Липљан. 
Бр. 217 

19 декември 1973 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

562. Одлука за формирање на цените за про-
изводите на текстилната индустрија спо-
ред условите на пазарот — — — — 1077 

563. Одлука за дополнение на Одлуката за 
формирање на цените на поодделни про-
изводи и услугу според условите на па -
зарот — — — — — — — — — 1077 

564. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1078 

565. Правилник за начинот за остварување на 
правата од здравственото осигурување на 
воените осигуреници и на членовите на 
нивните семејства — — — — — — 1079 

566. Правилник за начинот на користење и 
остварување на здравствената заштита 
на воените осигуреници и на членовите 
на нивните семејства во странство — 1095 

567. Правилник за индикациите, стандардите 
за материјали и роковите за траење за 
очни и слушни помагала и помагала за 
овозможување гласен говор — — — — 1100 

568. Правилник за индикациите за протетички 
и ортотички средства и санитарни справи, 
стандардите за материјали и роковите за 
траење на тие средства и справи — — 1103 

569. Правилник за индикациите за забно-
-протетичка помош, забно-протетички 
средства, стандардите за материјал од кој 
се изработуваат забно-протетичките сред-
ства и за роковите за траење на тие 
-средства — — — — — — — — 1107 

570. Упатство за измени на Упатството за на-
чинот на утврдувањето на сопствените 
слободни средства што можат да се депо-
нираат ка ј банката на рок подолг од една 
година, на сопствените средства во про-
сечното користење на обртните средства 
и на средствата што можат да се вложу-
ваат во основни средства — — — — 1108 

571. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Corriere della 

sera" — — — — — — — — — 1108 
572. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на списанието „Domenica del 
corriere" — — — — — — — — 1108 

573. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Siiddeutsche 

! Zeitung" — — — — — — — — 1109 

Страна 
574. Решение за југословенските стандарди за 

елементи за спојување — — — — 1109 
575. Одлука за утврдување на височината на 

годишната и на месечните аконтации на 
заемот за 1974 година — — — — — 1110 

576. Спогодба за промена на затечените цени 
за силиконски производи — — — — 1110 

577. Спогодба за промена на затечените цени 
за земјоделски машини, уреди, прибори и 
за нивни резервни делови — — — — 1110 

578. Спогодба за промена на затечените цени 
за тракторски приклучоци и за нивни ре-
зервни делови — — — — — — — 1111 

579. Спогодба за промена на затечените цени* 
за спрежни справи и за нивни резервни 
делови — — — — — — — — — 1111 

580. Спогодба за промена на затечените цени 
за бродски под, за паркет и за градежна 
столарија — — — — — — — — 1111 

581. Спогодба за промена на затечените цени 
за режана граѓа од сите видови, дрвени 
плочи од сите видови и за фурнир од си-
те видови — — — — — — — 1112 

582. Спогодба за промена на затечените цени 
за е^новерижни и двоверижни греблести 
транспортери и транспортери со гумена' 
лента за рудниците за јаглен — — — 1112 

583. Спогодба за промена на затечените цени 
за порцелански садови за домаќинството 
со златен декор — — — — — — 1112 

584. Спогодба за промена на затечените цени 
за јаглено-аморфни електроди и за 
аморфни маси — — — — — — — 1113 

585. Спогодба за промена на затечените цени 
за импрегнирани прагови, за импрегнира-
на свртничка и мостовска граѓа и за им-
прегнирани подници — — — — — 1113 

586. Спогодба за промена на затечените цени 
за разладна опрема и за нејзини резервни 
делови — — — — — — — — — 1114 

587. Спогодба за промена на затечените цени 
за термичка опрема за големи кујни — 1114 

588. Спогодба за промена на затечените цени 
за суров покривен картон — — — — 1114 

589. Спогодба за промена на затечените цени 
за целулоза за хартија и дрвеоина — — 1114 

590. Спогодба за промена на затечените цени 
за лепенки — — — — — — — — 1115 

591. Спогодба за промена на затечените цени 
за конвектори — — — — — — — 1115 

592. Спогодба за промена на затечените цени 
за уреди за климатизација и вентилација 1115 

593. Спогодба за промена на затечените цени 
за картонски буриња — — — — — 1116 

594. Спогодба за промена на затечените цени 
за трајно жаречки печки и за нивни ре-
зервни делови — — — — — — — 1116 

595. Спогодба за промена на затечените цени 
за печки и шпорети на масло и за нивни 
резервни делови — — — — — — 1116 

596. Спогодба за промена на затечените цени 
за рејон — — — — — — — — 1117 

597. Спогодба за промена на затечените цени 
за тринитротолуол — „ТНТ 22" — — 1117 

598. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС — кабел ски гранулат — — — 1117 

599. Спогодба за промена на затечените цени 
за гранулиран натриум-триполифосфат 1117 

600. Спогодба за промена на затечените цени « 
за дувана пластична амбалажа — — — 1118 

601. Спогодба за промена на затечените цени 
за синтетичко полиакрилно влакно малон 1118 

Укази — — — — — — — — . — 1118 
Одликувања — — — — — — — — — 1119 

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. Понгг. фах 226. 
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — 

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


