
НА СОЦИЈАЛИСТИ1 ^ СХЈХП П I ПТ/1 i r t - » Ul i J t> / r в i \ n w x V/ V// 1Ѓ \1 
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БЕЛГРАД 

БРОЈ 44 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 16 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнегувѕ 
150 винари. - Редакција; Улица Јо-
вана Ристика Ор 1 Пони фах 226. — 
Телефони- централа 650-155: Уредни-
штво 851-885; Служба ѕ а претплата 
<51*732: Комерцијален сектор вм «715 

Телекс 11756 

838. 

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 „KURIER" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kurier", број 162 од 13 јуни 
1974 година, број 163 од 14 јуни 1974 година, број 164 
од 15 јуни 1974 година, број 165 од 16 јуни 1974 годи-
на и број 166 од 17 јуни 1974 година, кој излегува на 
германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/88 
7 август 1974 година 

Белград 

Го заменува сојузниот секретар 
за внатрешни работи 

помошник, 
е Јосип Буковац, е. р. 

840. 

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 РАСТУРАЊЕ-

ТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL 
CORRIERE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Domenica del corriere", број 
25 од 23 јуни 1974 година, кое излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-22/160 
7 август 1974 година 

Белград 

' Го заменува сојузниот секретар 
за внатрешни работи 

помошник, 
Јосип Буковац, е. р. 

839. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/(50 и "„Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZE5TUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zetiung", број 137 од 
16 јуни 1ј974 година, кој излегува на германски ја-
зик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/93 
7 август 1974 година 

Белград 

Го заменува сојузниот секретар 
за внатрешни работи 

помошник, 
Јосип Буковац, е. р. 

841. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 1 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ" бр. 
67/72) и член 82 ст. 2 и 3 од Законот за здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/72 и 67/73), Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници, донесува 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заедницата на социјалното осигурување на вое-

ните осигуреници ја сочинуваат лицата што според 
законот со кој се уредува военита служба имаат 
својство на активни воени лица (во натамошниот 
текст: активни воени лица), лицата што според тој 
закон имаат право на месечен паричен надоместок 
поради престанување на службата по потреба на 
службата (во натамошниот текст: корисниците на 
паричен надоместок) и уживателите на .старосна, ин-
валидска и семејна пензија според Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници (во натамашниот текст: уживателите на 
пензија). Активните воени лица, корисниците на 
паричен надоместок и уживателите на пензија се 
воени осигуреници според овој статут. 
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Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници (во натамошниот текст: Заедница-
та) е единствена самоуправна интересна заедница на 
воените осигуреници за територијата на Југославија. 

Член 2 
Заедницата се организира според одредбите од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници (во натамошниот текст: За-
конот за пензиското осигурување), од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(во натамошниот текст: Законот за здравственото 
осигрување) и од овој статут. 

Заедницата го спроведува пензиското и инвалид-
ското осигурување tf здравственото осигурување (во 
натамошниот текст: социјалното осигурување) во со-
гласност со Законот за пензиското осигурување, За-
конот за здравственото осигурување и со други про-
писи. со општествени договори и самоуправни спо-
годби и со овој статут. 

Работите на спроведувањето на социјалното оси-
гурување ги врши Службата за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување и на здравстве-
ното осигурување (во натамошниот текст: Стручната 
служба) и другите органи и организации определени 
во согласност со закон. 

Член 3 
Заедницата има својство на правно лице. 
Седиштето на Заедницата е во Белград. 
Заедницата има печат и штембил. 
Печатот е во тркалезен облик и околу внатре-

шната страна на кругот ни сите јазици на народите 
на Југославија се запишани зборовите: „Заедница на 
социјалното осигурување на воените осигуреници", 
а во средината на кругот е запишан зборов: „Бел-
град". 

Штембилот има облик на правоаголник со тек-
стот предвиден за печатот во став 4 на овој член. 

Член 4 
Воените осигуреници самоуправувањето го ост-

варуваат во гарнизонските собранија и преку меѓу-
гѕрнизонските собранија и Собранието на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници (во натамошниот текст: Собранието на Заед-
ницата), како самоуправни облици на договарање, 
одлучување и управување со работите на Заедни-
цата. 

Член 5 
Боениот осигуреник има право и должност: 
1) да присуствува, да работи и да одлучува во 

гарнизонското собрание и во собранието во кое е 
избран ѓмеѓугарнизонското собрание и Собранието 
на Заедницата); 

2) да предлага и непосредно да избира членови 
на делегацијата на гарнизонското собрание" и избор 
БО таа делегација; 

3) да се запознава со работата на делегацијата 
на гарнизонското собрание и со работата на меѓугар-
низонското собрание и Собранието на Заедницата; 

4) да учествува во разгледувањето на прашања-
та за организацијата и работата на Заедницата и да 
дава мислења, забелешки и предлози по прашањата 
од областа на социјалното осигурување; 

5) да ти спроведува одлуките и заклучоците на 
гарнизонското и меѓугарнизонското собрание и Соб-
ранието на Заедницата. 

Член 6 
Воениот осигуреник може најмногу двапати ед-

ноподруго да биде избиран за член на делегацијата 
на исто гарнизонско собрание. 

Член 7 
Податоците за воените осигуреници како и за 

членовите на семејството на воените осигуреници, 
можат да се присобираат со претходна согласност од 
надлежниот воен орган. 

II. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

1. Гарнизонско собрание 

Член 8 
Гарнизонското собрание се формира во местото 

во кое постои воен гарнизон, како и во место во 
кое не постои гарнизон ако има 50 воени осигуре-
ници. . 

Гарнизонското собрание го сочинуваат воените 
осигуреници што имаат живеалиште на подрачјето 
на тоа собрание. 

Во местата во кои воените осигуреници имаат 
живеалиште надвор од седиштето на гарнизонското 
собрание, можат да се формираат разграноци на 
гарнизонското собрание. 

Во воените гарнизони во кои има поголем број 
воени осигуреници, можат да се формираат повеќе 
гарнизонски собранија. 

Собранието на Заедницата ги утврдува критери-
умите за формирање на повеќе гарнизонски собра-
нија во смисла на став 4 од овој член и разграноци 
на гарнизонските собранија во смисла на став 3 од 
овој член. 

Член 9 
Гарнизонското собрание ги врши следните ра-

боти: 
1) формира делегација на гарнизонското собра-

ние и избира и отповикува членови на таа делега-
ција; 

2) утврдува ставови за битни прашања според 
кои во својата работа ќе се ориентира делегацијата; 

3) разгледува прашања во врска со донесува-
њето на статутот на Заедницата и на поважни оп-
шти акти на Собранието на Заедницата (чл. 58 и 59) 
и зазема став по тие прашања; 

4) ја разгледува здравствената заштита на вое-
ните осигуреници и на осигурените Членови на нив-
ните семејства, соработува со надлежните органи и 
организации БО воениот гарнизон во поглед на уна-
предувањето на здравствената заштита, и дава соод-
ветни предлози на командата на воениот гарнизон и 
на здравствените установи и ги следи преземените 
мерки по тие предлози; 

5) врши и други работи што произлегуваат од 
законот, од овој статут и од други општи акти на 
Собранието на Заедницата. 

Член 10 » 
Гарнизонското собрание избира претседател и 

заменик-претседател на гарнизонското собрание, а 
по потреба и други органи. 

Мандатот на претседателот и на заменик-прет-
.седателот на гарнизонското собрание не може да 
трае подолго од 4 години. 

Член 11 
Претседателот и заменик-претседателот на гар-

низонското собрание ги подготвуваат седниците на 
гарнизонското собрание, ги спроведуваат заклучоци-
те на гарнизонското собрание и вршат други работи 
што ќе им ги определи гарнизонското собрание и за 
својата работа му се одговарни на тоа собрание. 

Член 12 
Гарнизонското собрание работи според деловни-

кот што го донесува самото и според овој статут. 
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Член 13 
Делегацијата на гарнизонското собрание има до 

15 делегати, со тоа што во делегацијата да бидат за-
стапени сите категории воени осигуреници. 

Делегацијата избира делегат за меѓугарнизон-
CKOIO собрание од своите редови според критериумот 
што ќе го определи меѓу гарнизонското собрание во 
спогодба со надлежниот воен старешина. 

Делегацијата разгледува прашања од областа на 
социјалното осигурување на воените осигуреници и 
се изјаснува за тие прашања во согласност со ста-
вовите утврдени во гарнизонското собрание. 

Делегацијата работи во седници според деловни-
кот што сама го донесува во согласност со деловни-
ците на гарнизонското и меѓугарнизонското собра-
ние и со овој статут. 

Мандатот на делегацијата трае 4 години. 
Делегатот има право на патни, превозни и други 

трошоци во врска со својата работа во делегацијата, 
а според одлука на Собранието на Заедницата со 
која се утврдува височината на таквите трошоци на 
делегатите во Собранието на Заедницата. 

2. Меѓу гарнизонско собрание 

Член 14 
Меѓу гарнизонското собрание се формира во се-

диштето на 'командата на армија, на Военопоморска-
та област и Военото подрачје Титоград. 

Член 15 
Меѓугарпизонското собрание го сочинуваат де-

легатите што ги избрале делегациите па гарнизон-
ските собранија од територијата на командата во 
чие седиште е формирано мсѓугарнизонско собра-
ние, според критериумот што ќе го определи Собра-
нието на Заедницата според бројот на воените оси-
гуреници," од кои најмалку половина сочинуваат ак-
тивни воени лица. 

Член 16 
Мандатот на меѓугарнизонокото собрание трае 4 

години. 

Член 17 
Меѓугарнизонското собрание ги врши следните 

работи: 
1) утврдува која делегација од гарнизонското 

собрание избира активно воено лице, уживател на 
пензија или корисник на паричен надоместок за де-
легат во мсѓугарпизонското собрание, при што води 
сметка активните исени лица да бидат избирани од 
делегациите на оние гарнизонски собранија во кои 
бројот па активните воени лица е поголем во однос 
па бројот на активните воени лица во другите гар-
низонски собранија; 

2) од своите редови избира делегати за Собрани-
ето на Заедницата според критериумите што ќе ги 
утврди Собранието на Заедницата, со тоа што нај-
малку половината од вкупниот број избрани деле-
гати да ја сочинуваат активни воени лица; 

3) МУ издава полопомошио на воениот осигуре-
ник избран за делегат на Собранието на Заедни-
цата; 

4) отповикува делегат во Собранието на Заедни-
цата по предлог на делегацијата чиј е член или на 
Собранието на Заедницата, односно по своја иници-
јатива; 

5) ги утврдува својата програма и планот за ра-
бота ; 

6) утврдува ставови за битни прашања за рабо-
тата па делегатите во Собранието на Заедницата, 
при што води сметка на делегатите да им овозможи 
усогласување на ставовите; 

7) предлага свикување на Собранието на Заед-
ницата; 

8) разгледува прашања во врска со донесување*-
то на статутот на Заедницата и на поважни општи 

акти на Собранието на Заедницата (чл. 58 и 59) и 
дава свое мислење и предлози, ја разгледува здравс-
твената заштита на воените осигуреници и на осигу-
рените членови на нивните семејства на својата те-
риторија, соработува со надлежните воени органи и 
организации во прашањата за унапредувањето на 
здравствената заштита и им дава соодветни предло-
зи и ги следи преземените мерки по тие предлози; 

9) го следи остварувањето на правата од соци-
јалното осигурување на воените осигуреници и на 
осигурените членови на нивните семејства и пред-
лага мерки за подобрување на нивната положба во 
постапката за остварување на тие права; 

10) ги запознава воените осигуреници на својата 
територија со својата работа и со. работата на Соб-
ранието на Заедницата; 

11) врши и други работи што ќе му ги довери 
Собранието на Заедницата. 

Член 18 
Меѓугарнизонското собрание работи во седници. 
Меѓугарнизоиското собрание полноправно рабо-

ти ако на седницата се присутни повеќе од полови-
ната од неговите членови, а одлучува со мнозин-
ство гласови од присутните членови. 

Седниците на меѓугарнизонското собрание се ја-
вни, ако меѓу гарнизонското собрание не одлучи по-
инаку. 

Член 19 
Меѓугарнизонското собрале работи според де-

ловникот што го донесува самото и според овој ста-
тут. 

Член 20 
Делегатот во меѓугарнизонско собрание уче-

ствува во работа на своето гарнизонско собрание и 
на делегацијата на тоа собрание, прибавува мислења 
и предлози за прашањата што ги разгледуваат ме-
ѓугарнизснските собранија и Собранието на Заедни-
цата и ги запознава со работата, со одлуките и со 
заклучоците на меГугарнизонското собрание и на 
Собранието на Заедницата 

Делегатот во меѓу гарнизонско собрание за своја-
та работа им одговара на меѓугарнизонското собра-
ние, на гарнизонското собрание и на делегацијата 
што го избрала. 

Член 21 
Делегатот во меѓугарнизонско собрание има 

право на патни, превозни и други трошоци во врска 
со својата работа во меѓу гарнизонското собрание, а 
според одлука па Собранието ма Заедницата со која 
се утврдува височината на таквите трошоци на де-
легатот во Собранието на Заедницата. 

Член 22 
Мандатот на делегатот во меѓугзрнизоиско соб-

рание трае до истекот на мандатот на тоа собраа .е. 
Пред истекот на мандатот од став 1 на овој -член, 

на делегатот му престанува мандатот со престанува-
њето на својството на воен осигуреник, со отповик 
или со оставка. 

Отповик се поведува и се спроведува според 
постапката предвидена за редовните избори. 

Ако на делегатот на меѓугарнизонеко собоание 
му престане мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран, се вршат дополнителни избори 

Дополнителните избори се спроведуваат според 
постапката предвидена за редовните избори. 

Член 23 
Меѓугариизонското собрание избира претседател 

и замепик-прстседател на меѓугарнизонекото собра-
ние, а по потреба и други органи. 

Член 24 
Претседателот на меѓугарнизонско собрание ги 

свикува седниците па меѓу гарнизонското собрание и 
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им претседава, ги потпишува актите што ги донесу-
ва меѓугарнизонското собрание и презема мериш за 
извршување на тие акти и на актите на Собранието 
на Заедницата и на другите органи во согласност со 
законот и со овој статут. 

Претседателот на меѓугарнизонско собрание ги 
свикува седниците на собранието според програмата 
и планот за работата. 

Претседателот на меѓу гарнизонско собрание 
свикува седница на тоа собрание на предлог од Со-
бранието на Заедницата, од една третина на гарни-
зонските собранија на територијата на меѓу гарни-
зонското собрание, од една третина на членовите на 
меѓугарнизонското собрание или од воениот орган во 
чие седиште е формирано меѓугарнизонското собра-
ние. 

Претседателот на меѓу гарнизонско собрание од 
претходното свикување, свикува прва седница на 
нсвоизбраиото меѓугарнизонско собрание и и прет-
седава до изборот на нов претседател. 

Член 25 
Замешж-претседателот на меѓугарнизонско со-

брание го заменува претседателот во неговите права 
и должности, ако претседателот е отсутен или спре-
чен. 

3. Собрание на Заедницата 

1) Работи на Собранието па Заедииг^ата 
Член 26 

Во остварувањето на функцијата на највисок 
орган на управувањето со Заедницата, Собранието 
на Заедницата: 

1) донесува: статут на Заедницата; општи акти 
(одлуки, правилници и упатства, решенија, препора-
ки и насоки) за применување на Законот за пензис-
кото осигурување и на Законот за здравственото 
осигурување; Финансиски план на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници и, во согласност со сојузниот секретар 
за народна одбрана, Финансиски план на Фондот на 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
и деловник за својата работа; 

2) утврдува: програма и план за работата во врс-
ка со спроведувањето на пензиското и инвалидското' 
осигурување и на здравственото осигурување на 
воените осигуреници; надоместоци на патните и дру-
ги трошоци на воените осигуреници и на осигуре-
ните членови на нивните семејства во врска со 
остварувањето на правата според Законот за пензис-
кото осигурување и според Законот за здравственото 
осигурување; надоместоци на патните и превозните 
и други трошоци на учесниците во работата на Со-
бранието на Заедницата и на меѓугарнизонските со-
бранија, на нивните органи и тела и на делегатите 
од член 13 став 6 ма овој статут; стапки за издвоју-
вање ка дел од средствата на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигурени-
ци за закрепнување на уживателите на пензии, и 
стапки за издвојување на дел од средствата на тој 
фонд^за решавање на станбените потреби на ужи-
вателите на пензии; височинава износот на побару-
вањата на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници и на Фондот на 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
што мо^хе да се отпише и критериуми за таквото от-
пишуван-е. како и критериуми за избор на делегати 
во Собра??нето; 

3) одлучува за употреба на средствата наменети 
за подобрување па материјалната положба на ужи-
ватели ге ка пензија и на средствата наменети за ре-
шавање на станбените потреби на уживателите на 
пензии и за соработка со други заедници, органи и 
организации; 

4) ги усвојува завршните сметки на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници и на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници; 

5) дава насоки за користење на средствата на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 

на воените осигуреници и на Фондот на здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници и за што 
поефикасно спроведување на социјалното осигуру-
вање; 

6) презема, односно предлага мерки за унапре-
дување на здравственото осигурување и на заштита-
та на правата на воените осигуреници и на осигуре-
ните членови на нивните семејства; 

7) ја предлага височината на средствата потреб-
ни за пензиското и инвалидското осигурување и на 
стапката на придонесот за здравственото осигуру-
вање; 

8) предлага донесување на прописи од областа на 
социјалното осигурување и учествува во подготву-
вањето на тие прописи; 

9) го претресува годишниот извештај на Струч-
ната служба; 

10) ја разгледува програмата и планот за работа-
та на Стручната служба; 

11) организира и обезбедува соработка со орга-
ните на други заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување и на здравственото осигурување, 
и со други органи и организации за спроведување 
на социјалното осигурување, како и соработка по-
меѓу органите на Заедницата; 

12) остварува соработка со општествено-поли-
тичките и други организации; 

13) склучува општествени договори и самоуправ-
ни спогодби, во согласност со законот и со овој ста-
тут; 

14) врши и други работи предвидени со законот 
и со други прописи и општи акти. 

Член 27 
Собранието на Заедницата донесува заклучоци 

со кои се уредуваат определени прашања за органи-
зацијата и работата на Заедницата, за соработката и 
односите со другите заедници, органи и организации. 

Општите акти од член 26 на овој статут, со кои 
се уредуваат правата и обврските на воените осигу-
реници, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ". 

2) Состав на Собранието на Заедницата и права 
и должности на делегатите 

Член 28 
Собранието на Заедницата го сочинуваат деле-

гатите што ги избрале меѓугарнизонските собранија. 
Мандатот на Собранието на Заедницата трае 4 

години. 

Член 29 
Делегатите во Собранието на Заедницата ги 

имаат следните права и должности: 
1) да присуствуваат на седниците на Собранието 

на Заедницата, на Извршниот одбор, на собраниски-
те одбори и комисии чии се членови; 

2) да учествуваат во расправите и да даваат мис-
лења, забелешки и предлози во одлучувањето за 
прашањата што се на дневен ред на Собранието на 
Заедницата; 

3) да предлагаат и да избираат кандидати за 
претседател и за заменик-претседател на Собранието 
на Заедницата и за членови на Извршниот одбор и 
на собраниските одбори и комисии; 

4) избор во Извршниот одбор и во собраниските 
одбори и комисии; 

'5) да ги запознаваат воените осигуреници со оп-
штите и други акти што треба да ги донесе Собра-
нието на Заедницата и со неговата работа, и да го 
известуваат Собранието на Заедницата за предлози-
те забелешките од воените о сигу решиди; 

6) да го известуваат Собранието на Заедницата 
за проблемите што се појавуваат во врска со спро-
ведувањето на социјалното осигурување на подрач-
јето на кое се избрани за делегата; 

7) да ги извршуваат задачите што ќе им ги до-
вери Собранието на Заедницата. 
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Член 30 
Делегатите во Собранието на Заедницата за сво-

јата работа му се одговорни на тоа собрание и на 
телото што ги избрало. 

Член 31 
За спреченост да присуствува на седница на 

Собранието на Заедницата, иа Извршниот одбор и на 
собраниски одбор или комисија во која е избран, де-
легатот е должен навремено да го извести претседа-
телот на Собранието на Заедницата односно претсе-
дателот на Извршниот одбор, на собранискиот одбор 
или на комисија. 

Член 32 
Воените осигуреници што учествуваат во рабо-

тата на Собранието на Заедницата, на Извршниот 
одбор и на собраниски одбори и комисии, како и во 
работата на нивните работни групи, имаат право на 
патни, превозни и други трошоци. 

Собранието на Заедницата ја утврдува височи-
ната на надоместокот на трошоците од став 1 на 
овој член и поблиските услови за остварување на 
тој надоместок. 

3) Органи на Собранието на Заедницата Претседа-
тел и заменик-претседател 

Член 33 
Собранието на Заедницата има претседател и 

замекик-претседател. 
Претседателот и заменик-лретседателот ги из-

бира Собранието на Заедницата од редот на делега-
тите во тоа собрание. 

Мандатот на претседателот и на заменик-прет-
седателот трае до истекот на мандатот на Собранието 
на Заедницата што ги избрала. 

Член 34 
Претседателот на Собранието на Заедницата: 
1) ја претставува Заедницата; 
2) ги свикува седниците на Собранието на Заед-

ницата ; 
3) го предлага дневниот ред и раководи со сед-

ниците на Собранието на Заедницата според одред-
бите на деловникот; 

4) ја усогласува работата на Собранието на Заед-
ницата, на Извршниот одбор, на собраниските одбо-
ри и комисии и на нивните работни тела; 

5) има право да присуствува на седниците на 
Извршниот одбор и на собраниските одбори и коми-
сии и да учествува во работата без право на одлучу-

6) на Извршниот одбор и на собраниските од-
бори и комисии им предлага да расправаат одделни 
прашања од делокругот на Собранието на Заедни-
цата; 

7) остварува соработка со органите на другите 
заедници на социјалното осигурување во работите 
од заеднички интерес заради унапредување на ме-
ѓусебните односи; 

8) остварува соработка со општествено-политич-
ките заедници'и организации; 

9) потпишува општи акти и известувања што ги 
дава Собранието на Заедницата; 

10) се грижи за примената на статутот и на дру-
гите општи акти на Собранието на Заедницата; 

11) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој статут и со други прописи и оп-
шти акти. 

Претседателот за својата работа му е одговорен 
на Собранието на Заедницата. 

Член 35 ' 
Заменик-претседателот на Собранието на Заед-

ницата го заменува претседателот во поглед на не-« 
гавите права и должности, ако претседателот е от-
сутен или Спречен. 

Ако на претседателот му престанал мандатот, си-
те работи до изборот на нов претседател ги врши за-
меник-претседателот. 

И з в р ш е н о д б о р 

Член Зв 
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието 

на Заедницата и тој се формира на првата седница 
на новоизбраното Собрание на Заедницата. 

Извршниот одбор има девет чланови, од кои 
осум избира Собранието на Заедницата од редот на 
делегатите, а девети член е раководителот на Струч-
ната служба. 

Мандатот на Извршниот одбор трае до изборот 
на нов извршен одбор. 

На првата седница на Извршниот одбор, што ја 
свикува претседателот на Собранието на Заедница-
та, се избира претседател на Извршниот одбор и не-
гов заменик. Заменик-претседателот на Извршниот 
одбор го заменува претседателот во неговите права 
и должности, ако претседателот е отсутен или спре-
че«. 

Член 37 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата: 
1) поднесува предлози на општи и други акти 

што ги донесува Собранието на Заедницата; -
2) ги извршува одлуките и заклучоците на Со-

бранието на Заедницата и предлага мерки за нивно 
навремено и правилно извршување; 

3) го разгледува планот и програмата за работа-
та на Стручната служба, финансиските планови и 
завршните сметки на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници и на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници и нацртите на закони и други прописи 
од областа на социјалното осигурување и на Собра-
нието на Заедницата му дава мислења и предлози; 

4) се грижи за остварување на правата на воени-
те осигуреници; 

5) предлага свикување на Собранието на Заед-
ницата според потребата; 

6) ја усогласува својата работа со работата на 
собраниските одбори и комисии и ја организира ме-
ѓусебната соработка; 

7) ги известува делегатите во Собранието на 
Заедницата за прашањата што ги разгледувал; 

8) врши и други работи за кои ќе го овласти Со-
бранието на Заедницата. 

Седницата на Извршниот одбор ја свикува прет-
седателот на тој одбор според планот за работата 
или по потреба. Претседателот е должен да свика 
седница на Извршниот одбор на барање од најмалку 
три члена на Извршниот одбор, од претседателот на 
Собранието на Заедницата или од раководителот на 
Стручната служба. 

^Извршниот одбор работи во седници според де-' 
ловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 38 
Извршниот одбор може, по потреба, да формира 

комисии и работни групи за проучување на оддел-
ни прашања од својот делокруг. 

- Со актот за формирање на комисија или работ-
на група на Извршниот одбор поблиску се утврду-
ваат составот, задачите и начинот на работата на 
комисијата, односно на работната група. 

Членовите на комисијата на Извршниот одбор 
не мораат да бидат членови на Извршниот одбор, 
со тоа што претседателот на комисијата мора да би-
де член на Извршниот одбор. 

I 1 Член 39 ! I 
г Извршниот одбор за својата работа му одговара 
1на Собранието на Заедницата. 
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С о б р а н и с к и о д б о р и и к о м и с и и 

Член 40 
Собранието на Заедницата формира одбори и 

комисии (постојани и повремени) за одделни области 
од својот делокруг, како и работни групи за извршу-
вање на одделни задачи. 

Одборите се состојат од најмалку пет членови, а 
комисиите од најмалку три члена. 

За членови на одборите, комисиите и работните 
групи можат да бидат избирани и воени осигуреници 
кои не се делегати во Собранието на Заедницата. 

Одборите и комисиите, на првата седница, изби-
раат претседател и заменик-претседател од редот на 
делегатите во Собранието на Заедницата. 

Работата на одборот, односно па комисијата ја 
раководи претседателот, а за време на неговата от-
сутност или спреченост — заменик-претседателот. 

Одборите и комисиите за својата работа му од-
говараат на Собранието на Заедницата. 

Член 41 
Собраниските одбори и комисии разгледуваат 

одделни прашања од програмата за работата на Со-
бранието на Заедницата и други прашања што спа-
ѓаат во нивниот делокруг и за тоа па Собранието па 
Заедницата му поднесуваат извештаи со свое мис-
лење и предлог, и вршат и други работи што ќе ги 
определи Собранието на Заедницата. 

Собраниските одбори и комисии во вршењето 
на работите од својот делокруг соработуваат со Из-
вршниот одбор. 

Член 42 
Работата на собраниските одбори и комисии се 

одвива па седници според деловникот на Собранието 
на Заедницата. 

Член 43 
Собранието на Заедницата ги формира следните 

постојани одбори и комисии: 
1) Одбор за пензиско и инвалидско осигурување; 
2) Одбор за здравствено осигурување; 
3) Одбор за финансии; 
4) Комисија за здравствена заштита; 
5) Комисија за станбени прашања; 
6) Комисија за претставки и поплаки; 
7) Комисија за информирање; 
8) Комисија за ревизија и решавање во втор 

степен за правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување ца воените осигуреници; 

9) Комисија за отпис на побарувања; 
10)* Комисија за статут. 
Собранието н^ Заедницата може да формира и 

други постојани одбори и комисии. 

Член 44 
Одборот за пензиско и инвалидско осигурување 

ја разгледува проблематиката на пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници. 

Член 45 
Одборот за здравствено осигурување ја разгледу-

ва проблематиката на здравственото осигурување 
на воените осигуреници. 

Член 46 
Одборот за финансии ја разгледува проблема-

тиката на финансирањето па социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници. 

Член 47 
Комисијата за здравствена заштита ја разгледу-

ва проблематиката па здравствената заштита на вое-
ните осигуреници и на осигурените членови на нив-
ните семејства. 

Член 48 
Комисијата за станбени прашања ја разгледува 

станбената проблематика на уживателите на пензии. 

Член 49 
Комисијата за претставки и поплаки ги разгле-

дува претставките и поплаките на воените осигуре-
ници и на другите заинтересирани лица, ги проверу-
ва непосредно или преку Стручната служба наводи-
те во претставките и поплаките и им предлага соод-
ветни мерки на надлежните органи. 

Член 50 
Комисијата за информирање ја разгледува проб-

лематиката на информирањето на воените осигуре-
ници и на други лица, органи и организации и на 
надлежните органи им предлага мерки потребни за 
правилно и ефикасно информирање. 

Член 51 
Комисијата за ревизија и решавање во втор 

степен за правата од пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници врши ревизија 
на првостепени решенија па Стручната служба и ре-
шава по жалбите поднесени против првостепени ре-
шенија на Стручната служба, кога е тоа предвидено 
со закон. 

Член 52 
Комисијата за отпис на побарувања ја разгле-

дува проблематиката на имотио-правната заштита 
на Заедницата, предлага соодветни мерки за уна-
предување на таа заштита и врши отпис на побару-
вањата на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници и на Фондот 
на здравственото осигурување на воените осигурени-
ци според критериумите утврдени со одлуката на 
Собранието на Заедницата. 

За отпис на побарувањата Комисијата решава по 
прибавено^ мислење од Стручната служба. 

Член 53 
Комисијата за статут се грижи за примената на 

статутот и дава објаснение во врска со примената на 
статутот. 

4) Работа на Собранието на Заедницата 

Член 54 
Собранието на Заедницата работи според зако-

нот, овој статут и деловникот. 

Член 55 
Собранието на Заедницата ги врши работите во 

седници кои се јавни. По исклучок, Собранието на 
Заедницата може да одлучи седниците да не и би-
дат достапни на јавноста. 

Работата на Собранието на Заедницата на седни-
цата ја раководи претседателот на Собранието. Ако 
на седницата не се присутни ^претседателот и заме-
никот, со работата на седницата на Собранието на 
Заедницата раководи делегатот што ќе го избере тоа. 

Собранието на Заедницата одлучува полноправ-
но, ако на седницата се присутни повеќе од полови-
на од делегатите, а одлуки донесува со мнозинство 
гласови од присутните делегати, ако со овој статут 
не е определено поинаку. 

Статутот на Заедницата се донесува со мнозин-
ство гласови на сите делегати во Собранието на За-
едницата. * ' 

За текот на работата на Собранието на Заедни-
цата на седницата се води записник. 

Член 56 
Седницата на Собранието на Заедницата ја сви-

кува претседателот, според планот за работата или 
по потреба. 

Претседателот е должен да свика седница на 
Собранието на Заедницата на предлог од: Собрание-
то на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, од најмалку 
една третина од вкупниот број на меѓугарнизонски-
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те собранија, од најмалку една третина од делега-
т и т е во Собранието на Заедницата, од Извршниот 
одбор или од раководителот на Стручната служба. 

Пред седницата на Собраниетр на Заедницата, 
претседателот прибавува мислење од собранискиот, 
одбор, односно комисија од чиј делокруг е пра-
шањето што ќе се разгледува на седницата. 

N Член 57 
Собранието на Заедницата ги запознава воените 

осигуреници и воените и други заинтересирани орга-
ни и организации со битните прашања за кои одлу-
чува или чие решавање го предлага. 

Материјалите што се однесуваат на прашањата 
за кои расправа Собранието на Заедницата, освен 
материјалите од доверлива природа, мораат да им 
бидат достапни на средствата за јавно информирање. 

Член 58 
Нацртот на статутот на Заедницата се става на 

јавна дискусија. 
Нацртот на статутот на Заедницата се доставува 

на разгледување до делегатите на Собранието • на 
Заедницата и до собраниските одбори и комисии нај-
доцна на 30 дена пред денот на одржувањето на сед-
ницата. 

Член 59 
Пред донесувањето на поважни општи акти, Со-

бранието на Заедницата за тие акти ќе побара мис-
лење од воените осигуреници, од воените и други 
заинтересирани органи, од општествено-политичките 
и општествените организации. Собранието на Заед-
ницата оценува кои општи акти се сметаат како по-
важни. * • ј 

Собранието на Заедницата може за донесувањето 
на поважен општ акт да бара мислења од воените 
осигуреници преку меѓугарнизонските собранија, де-
легациите и гарнизонските собранија, надлежните 
воени и други заинтересирани органи и организации, 
како и со анкетирање на воените осигуреници и со 
други облици на испитување на мислењето на воени-
те осигуреници. 

За начинот на прибавувањето на мислењета од-
лучува Собранието на Заедницата во согласност со 
член 7 од овој статут. 

Член 60 
Во итни случаи Собранието, на Заедницата може 

да донесе поважни општи акти и без претходно при-
бавено мислење од член 59 став 1 на овој статут. 

Член 61 
Изборите за делегати во Собранието на Заедни-

цата ги распишува Собранието најдоцна на три ме-
сеци пред истекот на својот мандат. Изборите мораат 
да се спроведат до истекот на мандатот. 

Првата седница на новсизбраното Собрание на 
Заедницата ја свикува претседателот па Собранието 
од претходното свикување во рок од 30 дена од де-
нот на завршните избори, но не пред истекот на ман-
датот на претходното Собрание. 

Член 62 
Претседателот на Собранието на Заедницата од 

претходното свикување раководи со новоизбраното 
Собрание до изборот на неговиот претседател. 

Член 63 
На првата седница новзизбраното Собрание на 

Заедницата избира верификациона комисија од ре-
* дот на делегатите. 

Верификационата комисија, по конституирањето, 
пристапува кон испитување на полномоштиј ата за 
изборот на делегатите. 

Верификационата комисија му поднесува извеш-
тај на Собранието на Заедницата кое го потврдува 
или поништува мандатот. 

Ако не е спорен ниеден мандат, Собранието на 
Заедницата гласа за извештајот на верификацио-
ната комисија во целост 

Ако мандатот е оспорен, најпрво се гласа во це-
лост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за 
секој спорен мандат. 

Член 64 
На делегатот во Собранието на Заедницата му 

престанува мандатот со престанувањето «а својство-
то на активно воено лице или на воен осигуреник, со 
отповик или со оставка. 

Отповикот се поведува и се спроведува според 
постапката предвидена за редовните избори. 

Собранието на Заедницата може да предложи 
отповик на делегат кој не ги извршува должностите 
пропишани со овој статут. 

Член 65 
Ако на делегатот во Собранието на Заедницата 

му престане мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран, се вршат дополнителни избори. 

III. РАБОТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член бб 
Работите на спроведувањето на социјалното оси-

гурување ги врши Стручната служба, воените еди-
ници и установи и други органи и организации, во 
согласност со закон и со други прописи и општи ак-
ти донесени врз основа на закон. 

Член 67 
Стручната служба, покрај работите предвидени 

со закон, ги врши и следните работи: 
1) склучува договори од името на Заедницата, во 

согласност со законот и со општите акти и со заклу-
чоците на Собранието на Заедницата; 

* 2) подготвува предлози на финансиските плано-
ви и на завршните сметки на фондовите на Заедни-
цата; 

3) подготвува материјали за седниците на Собра-
.нието на Заедницата, на Извршниот одбор и на соб-
раниските одбори и комисии; 

4) врши организациони и материјални подготов-
ки за работата на Собранието на Заедницата и на 
неговите органи, на собраниските одбори и комисии; 

5) врши' стручни, административни и технички 
работи за потребите на Собранието на Заедницата и 
на неговите органи, на собраниските одбори и ко-
мисии; 

6) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со законот и со другите прописи доне-
сени врз основа на 'законот, со овој статут и со од-
луката на Собранието на Заедницата. 

Член 68 
Раководителот на Стручната служба ја раководи 

работата на таа служба и ја застапува Заедницата: 
1) во имотните и другите односи што произлегу-

ваат од дејноста на Заедницата и на нејзините орга-
ни во врска со средствата на фондовите на Заед-
ницата ; 

2) во други случаи во кои за тоа ќе го овласти 
Собранието на Заедницата или неговите органи. 

4 АКО раководителот на Стручната служба утврди; 
дека акт на орган на Собранието на Заедницата не е 
во согласност со важечки пропис или дека не е во 
интерес на Заедницата, ќе го предупреди на тоа ор-
ганот што го донесол актот, па ако тој орган остане 
при својата одлука, извршувањето се одлага до ко-
нечната одлука на Собранието на Заедницата. 
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Раководителот на Стручната служба дава, во 
смисла на член 81 став 1 од Законот за пензиското 
осигурување, одобрение за исплата во странство на 
пензии и други права определени според тој закон 
на уживател на тие права што ќе се исели заради 
постојан престој во странство. 

Раководителот на Стручната служба го регулира 
водењето на уписници, начинот на регистрирањето, 
сигнатурата и чувањето на актите на Заедницата. 

Раководителот на Стручната служба присуствува 
на седниците на Собранието на^Заедницата и на не-
говите органи и е стручен советник во нивната ра-
бота. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ . 

Член 69 
Гарнизонските собранија ќе се конституираат до 

крајот на ноември 1974 година. 
Првата седница, заради конституирање на гарни-

зонско собрание, ја организира и ја свикува коман-
дантот на воениот гарнизон, во спогодба со здруже-
нието на пензионерите, со здружението на сојузот на 
борците од Народноослободителната војна и со здру-
жението на резервните воени старешини. 

Член 70 
Меѓу гарнизонските собранија ќе се конститу-

ираат до крајот на декември 1974 година. 
Старешината на командата во чие седиште -се 

формира меѓугарнизонско собрание ја организира и 
ја свикува првата седница на првото меѓу гарнизонс-
ко собрание избрано според овој статут и го раково-
ди до изборот на претседател на тоа собрание. 

Член 71 
Собранието на Заедницата ќе се конституира до 

крајот на јануари 1975 година. 
Собранието на Заедницата, во спогодба со сојуз-

ниот секретар за народна одбрана, ги утврдува кри-
териумите од член 17 точка 2 на овој статут за деле-
гатите што меѓу гарнизонските собранија ќе ги деле-
гираат во првото Собрание на Заедницата што се 
формира според овој статут. 

Член 72 
Мандатот на членовите на Привременото Собра-

ние на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници и на Собранието на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници, 
конституирани во периодот од 1 јануари 1973 година 
до конституирањето на Собранието на Заедницата 
според овој статут, не се смета како мандат на деле-
гат во смисла на овој статут. 

Член 73 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 20-1 
26 јуни 1974 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател * 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

842. 

Врз основа на член 127 став 3 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Собранието на Заедницата на социјалното оси-

гурување на воените осигуреници (во понатамош-
ниот текст: Собранието) и неговите органи работат 
според овој деловник, согласно со одредбите од Ста-
тутот на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници (во понатамошниот текст: Ста-
тутот). 

Член 2 
Статутот и општите акти и другите акти што ги 

донесува Собранието, како и заклучоците, предло-
зите ј? мислењата од Извршниот одбор на Собрание-
то и од собраниските одбори и комисии (во поната-
мошниот текст: одборите) и од други органи на Со-
бранието, мораат да бидат во писмен облик. 

Предлозите на општите и други акти му се под-
несуваат на Собранието во облик во кој ги донесу-
ва тоа. 

Член 3 
Работата на Собранието и на одборите се одви-

ва на седници. 
Член 4 

На седница на Собранието се повикуваат и во 
работата на седницата учествуваат делегатите во Со-
бранието, а имаат право да присуствуваат и да 
учествуваат во работата и претставници на Собра-
нието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана и други по-
викани лица. 

Ако седницата на Собранието е јавна, на седни-
цата можат да присуствуваат претставници на оп-
штествено-политичките организации и други лица и 
ако не се повикани, но без право на учество во ра-
ботата на Собранието. 

Во одлучувањето учествуваат само делегатите. 

Член 5 
На седница на одбори се повикувааТ^и во рабо-

тата на седницата учествуваат членовите на тие од-
бори, а можат да присуствуваат, ако се повикани, и 
претставници на друга органи, општествено-поли-
тички и други организации и други лица. 

Во одлучувањето учествуваат само членовите на 
одборите. 

Член 6 
Службата за спроведување на пензиското и ин-

валидското осигурување и на здравственото осигу-
рување на воените осигуреници (во понатамошниот 
текст: Стручната служба) обезбедува присуство на 
соодветно стручно лице како стручен советник — за 
секоја седница на Собранието или на одборите. 

Член 7 
За текот на седницата на Собранието, односно 

на одборите се води записник според одредбите на 
Статутот и овој деловник. 

За текот на седницата можат да се водат стено-
графски белешки, кои содржат потполн тек на сед-
ницата, или може да се врши магнетофонско сни-
мање. 
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Во стенографските белешки се внесуваат сите 
усни излагања. 

На барање од учесниците во работата на седни-
цата, можат да се стават на увид стенографските 
белешки, односно магнетофонските снимки. Учесни-
кот во работата на седницата може во поглед на сти-
лот да го измени своето излагање преведено од сте-
нографските белешки, односно симнато од магнето-
фонските снимки, но не смее да Ја менува смислата 
и суштината на своето излагање. 

Ако се одлучи од седницата или само од дел на 
седницата да се исклучи јавноста, за текот на сед-
ницата, односно за дел на седницата се води посе-
бен записник, како и стенографски белешки, однос-' 
но се врши магнетофонско снимање. 

Член " 
За полноважност на работата на одбор е потреб-

но присуство повеќе од половината од членовите на 
одборот. 

Одборот одлучува со мнозинство гласови на при-
сутните членови на одборот, ако со Статутот или со 
овој деловник не е определено поинаку. 

П. Конституирање 

Член 9 
Првата седница на новоизбран одбор ја свикува 

делегатот избран за член на одборот, прв според ре-
доследот на членовите во одлуката за избор на чле-
нови на одборот. Тој го предлага дневниот ред и ја 
раководи работата на одборот до изборот на претсе-
дател на одборот. 

Член 10 
Верификација на мандатите на новоизбраните 

делегати во Собранието врши Собранието, на пред-
лог од верификационо комисија чии членови ги из-
бира тоа од редот на делегатите на првата седница. 

Право на предлагање кандидати за членови на 
верификационата комисија има секој делегат во 
Собранието. Изборот на членовите на таа комисија 
се врши со јавно гласање и се смета за избран оној 
кандидат што добил мнозинство гласови од присут-
ните делегати. Членовите на верификационата ко-
мисија помеѓу себе избираат претседател на комиси-
јата, а записничарот го определува раководителот на 
Стручната служба. 

Делегатите чиј мандат е оспорен имаат право да 
учествуваат во расправата за верификацијата, но не 
можат да гласаат за верификација на својот мандат. 

Член 11 
Верификација на мандатите на новоизбраните 

членови на одбори врши претседавачот на првата 
седница по извршениот избор, а според одлуката за 
изборот на новите членови на одборите. 

Член 12 
На првата седница новоизбраното Собрание из-

бира претседател на Собранието и заменик-претсе-
дател на Собранието и ги избира членовите на од-
борите чие формирање е задолжително според Ста-
тутот. 

III. Свикување на седници 

Член 13 
Седницата на Собранието, односно седницата на 

одбор ја свикува претседателот на Собранието, од-
носно претседателот на одборот со доставување пис-
мена покана заедно со материјалот за седницата џ 
со записникот од претходната седница до секој де-
легат во Собранието, односно до член на одбор, како 
и до друго лице 1пто се Повикува на седницата, и тоа 
најдоцна на 7 дена пред седницата,, 

• 
Собранискиот одбор односно комисија може да 

овласти еден од своите членови што има живеа-
лиште во седиштето на Собранието да свикува сед-
ници на собранискиот одбор односно комисија, ако 
претседателот и заменик-претседателот на тој одбор 
односно комисија имаат живеалиште надвор од се-
диштето на Собранието. 

Ако претседателот и заменик-претседателот на 
Собранието се спречени да ја свикаат седницата, 
седницата на Собранието ја свикува Извршниот од-
бор на Собранието, седницата на Извршниот одбор 
на Собранието — раководителот на Стручната служ-
ба, а седницата на собранискиот одбор или комисија 
— членот на собранискиот одбор односно комисии 
што е овластен. 

Член 14 
Дневниот ред на седницата го подготвува и го 

предлага претседателот. 
Ако седницата ја свикува лицето од член 13 ст. 

2 и 3 на овој деловник, теа го подготвува и го 
предлага дневниот ред на седницата се додека прет-
седателот или заменик-претседателот не ќе бидат во 
можност да ги преземат тие раббти. 

Претседателот на Собранието се договара со 
претседателот на Извршниот одбор на Собранието и 
со раководителот на Стручната служба за праша-

ч њата што треба да се внесат во предлогот на днев-
ниот ред на седницата. 

Член 15 
Материјалот за седниците го подготвува Струч-

ната служба на барање од Собранието или од него-
вите органи, односно по сопствена иницијатива. 

Материјалите за седниците се подготвуваат ка-
ко предлози на општи акти и како заклучоци, пре-
пораки, насоки, извештаи, анализи и информации за 
остварување на правата на воените осигуреници, за 
работењето на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници и на Фондот на 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
или за работата на Стручната служба. 

TV. Работа во седници 

Член 16 
Претседателот Ја отвора седницата, ја раководи 

нејзината работа и ја заклучува. 
По отворањето на седницата претседателот утвр-

дува дали на седницата присуствуваат доволен број 
делегати во Собранието, односно членови на одборот 
за полноважна работа на седницата, и им поставува 
прашање на делегатите, односно на членовите дали 
имаат забелешки на записникот од претходната 
седница. 

Член 17 
Записникот што се води за текот на седницата 

содржи: 
1) назив на органот (Собранието, одборот или ко-

мисијата) што ја одржува седницата; 
2) реден број (хронолошки) на седницата што се 

одржува; 
3) време на одржувањето на седницата (ден, ме-

сец, година и час на почетокот pia седницата); 
4) место на одржувањето на седницата (место, 

улица и број на зграда, број на просторијата — са-
лата во зградата); 

5) име и презиме и функција на претседавачот; 
6) број на присутните делегати, број на отсут-

ните делегати и констатација за постоењето на кво-
рум за полноважност на работата; 

7) поднесени предлози, резултат на гласањето за 
предлогот, констатација за донесените општи акти, 
заклучоци и друг*! акти; 

8) време (датум и час) и причина за прекинува-
њето на седницата; 
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9) време (датум и час) на продолжувањето на 
седницата; 

10) други потребни податоци; 
11) време (датум и час) на завршувањето на сед-

ницата ; 
12) потпис на претседавачот; 
13) потписи на записничарот и на заверувачите 

на записникот. 

Член 18 
Секој делегат во Собранието, односно член на 

одбор има право да става-забелешки на доставениот 
записник за текот на претходната седница. 

За основаноста на забелешките одлучува Собра-
нието, односно одборот без претрес. 

Пред утврдувањето на дневниот ред на седница-
та на Собранието, »делегатот во Собранието може 
писмено или усно да му постави прашање од над-
лежноста на Собранието, неговите органи и Струч-
ната служба на претседателот на Извршниот одбор 
ка Собранието, односно на раководителот на Струч-
ната служба. Ако одговор на поставеното прашање 
не може да се даде ка истата седница, одговорот во 
писмен облик ќе се даде на првата наредна седница. 

Член 19 
Ако се утврди дека седницата може да се одр-

жи, Собранието односно одборот го утврдува днев-
ниот ред според предлогот што е доставен во пока-
ната за седницата. 

Предложениот дневен ред може да се дополни 
или измени на предлог од делегатите во Собрание-
то, односно од членовите на одборот. 

Во текот на седницата утврдениот дневен ред 
не може, по правило, да се дополнува но мох^е да се 
измени редоследот на разгледувањето на одделни 
прашања. Од дневниот ред може да се симне пра-
шање за чие решавање е потребно да се прибави 
мислење од одделни органи, заради решавање на 
некое претходно прашање, дополнителна разработ-
ка на материјалот или ако нема потреба да се раз-
гледува односното прашање. 

На седницата можат да се претресуваат само 
прашања што се внесени во предложениот дневен 
ред. 

Член 20 
Разгледувањето на прашање што е на дневен 

ред на седницата започнува со усно излагање на 
известителот, ако Собранието Односно одборот не 
определи поинаку. 

Известителот е должен, на барање од Собрание-
во однбсно одборот, да го изложи материјалот во це-
лост или одделни негови делови. 

Предлози за измена и дополнение' на одделни 
матеви:али хложат да се дадат усно или писмено на 
сед нт шат?. 

Член 21 
Птт шепата. што се на дневен род на седницата 

сз т: изгледуваат, по правило, во начело и во поеди-
ност-. 

Разгледувањето во качело и во поединости'мо-
же да опфати предлози на општи акти и заклучоци, 
препораки и насоки, како и извештаи што се подне-
суваат до Собранието односно до одборите. 

Другите прашања се разгледуваат, по правило, 
истовремено и во начело и во поединости. 

За секое прашање што е на дневен ред се од-
лучува дали ќе се разгледува посебно или истовре-
мено во начело и во поединости. 

Член 22 
Учесниците во работата на седницата можат да 

говорат, откако ќе побараат и ќе добијат збор од 
претседателот. 

Претседателот дава збор според редот на прија-
вувањето. 

Претседателот може, независно од редот на при-
јавувањето, да му даде збор на предлагачот само 
ако тој побара измена или дополнение на предлогот 
или негово образложение. 

Член 23 
Собранието односно одборот, на предлог од прет-

седателот или од делегат односно член на одборот, 
може да одлучи временски да се ограничи излага-
њето на делегатите, односно на членовите на одбо-
рот. 

Член 24 
Учесникот во работата на седницата може да 

говори само за прашањето што се разгледува. 
Учесникот во работата на седницата може да го 

прекине или опомене на ред само претседателот. 

V. Одржување ред на седница 

Член 25 
Претседателот има исклучиво право и должност 

да одржува ред на седницата, кој е утврден според 
овој правилник. 

Член 26 
За повреда на редот на седницата на учесникот 

во работата на седницата може да му се изрече мер-
ка, и тоа: опомена и одземање на зборот. 

Член 27 
Опомена се изрекува, ако учесникот во работата 

на седницата со својот говор или однесување го по-
вреди редот на седницата или одредбите на овој де-
ловник, или употребува изрази што не се во соглас-
ност со достоинството на Собранието односно на од-
борот. 

Одземање на зборот му се изрекува на учесник 
во работата на седницата кој и по опомената ќе сто-
ри иста повреда на редот на седницата. 

Член 28 
Опомената ја изрекува претседателот кога ќе 

оцени дека тоа е потребно. 
За одземање на зборот, на предлог од претседа-

телот или од делегат во Собранието односно од член 
на одборот, се одлучува со мнозинство гласови од 
присутните делегати, односно членовите на одборот. 

Ако претседателот со редовни мерки не може да 
го одржи редот на седницата, ќе ја прекине седни-
цата. 

VI. Донесување на • општи и други анти 

Член 29 
Општите и други акти на Собранието и на одбор 

се донесуваат на седница на Собранието односно на 
одборот. 

Член 30 
Извршниот одбор на Собранието, ги утврдува 

.предлозите на општите и други акти што му се под-
несуваат на Собранието. 

Предлозите на општите акти ги разгледува Из-
вршниот одбор од гледиштето на надлежноста за 
нивното донесување, потребата за донесување, осно-
ваноста на начелата врз кои треба да се засновува 
и правилната и доследната разработено^ на тие 
начела, како и од гледиштето на содржината на 
актот. v 
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Извршниот одбор врши претрес на општите ак-
ти и во поединости тока што расправа за одделни 
одредби на предложениот акт. 

Ако во текот на претресот во начело се утврди 
дека основната концепција на политиката на Соб-
ранието не е правилно и доследно спроведена во 
предлогот на општиот акт, разгледувањето во пое-
диности не се врши. Извршниот одбор го известува 
претседателот'на Собранието дека предложениот акт 
не се става на дневен ред на седницата. 

Член 31 
Ако Собранието претресува предлози на општи 

акти, Извршниот одбор на Собранието го определува 
својот претставник. 

Претставникот на Извршниот .одбор го излага 
ставот на Извршниот одбор за прашањето што се 
разгледува и има право од името на Извршниот од-
бор да предлага измени и дополненија и да се изја-
снува за поднесените предлози за измени и допол-
ненија штом се предложени тие. 

Ако претставникот на Извршниот одбор се сог-
ласува со предложените измени и дополненија, тие 
стануваат составен дел на предлогот на општиот акт, 
а ако со нив не се согласува одлучува Собранието 
со гласање. Ако има повеќе предлози за из лена или 
дополнение на иста одредба на предлог на општ акт, 
за нив се гласа според редот на поднесувањето 

Предложените измени или дополненија што ќе 
ги усвои Собранието стануваат составен дел на пре-
длогот на општиот акт. 

Член 32 
Собранискиот одбор односно комисија одлучува 

за начинот на разгледување на нацртите на општите 
акти. 

Член 33 
Собранието, односно одборите одлучуваат за на-

чинот на разгледувањето на другите акти (заклучо-
ци, препораки, насоки и др.), освен актите со кои се 
решава за правата и обврските на поединци. 

Актите со кои се решава за правата и обврските 
на поединци се разгледуваат на начинот и според 
постапката што се предвидени за донесувањето на 
тие акти. 

Член- 34 
По завршеното разгледување на едно прашање 

од утврдениот дневен ред, односно откако претседа-
телот ќе утврди дека повеќе никој не бара да уче-
ствува во претресувањето на односното прашање, се 
пристапува кон гласање, ако за разгледуваното пра-
шање треба да се донесе акт. 

Ако претседателот смета дека односното праша-
ње е доволно претресуваио и ако не говореле сите 
пријавени говорници, може да бара од преостана-
тите говорници да се изјаснат дали ќе говорат или 
ќе се откажат. Ако преостанатите говорници не се 
откажат, Собранието односно одборите можат, на 
предлог од претседателот, без расправање да одлу-
чат за понатамошното претресување. 

Пред пристапувањето кон гласање, предлагачот 
е должен усно да го- изложи заклучокот за кој Со-
бранието односно одборите треба да се изјаснат, ако 
тој не е веќе изнесен во доставениот материјал, од-
носно ако заклучокот се разликува од оној од ма-
теријалот. 

Заклучокот за прашањето што било предмет на 
разгледување на седницата може да го предложи се-
кој делегат во Собранието, односно член на од-
борот. 

Гласањето по делови на предлогот или по оддел-
ни одредби на предлогот се врши само кога тоа ќе 
се одлучи на седницата, на предлог од претседателот 
или од некој друг делегат во Собранието, односно 

лен на одборот« 

Член 35 
Ако не е ставен предлог да се донесе заклучок 

ва прашање што е разгледувано на седницата, или 
ако нема потреба за разгледуваното прашање да се 
донесе заклучок, претседателот предлага разгледу-
вањето на односното прашање да заврши и да се 
мине на следната точка од дневниот ред. 

VII. Гласање 

Член 36 
Делегатот во Собранието и членот на одборот, 

гласаат Јавно. 
На предлог од делегат ЕО Собранието, на сед-

ницата може да се одлучи гласањето во Собранието 
да биде таа но. 

Член 37 
Јавно гласање се врши со дигање рака. 
Гласањето со ди га ње рака се врши на тој начин 

што претседателот ги повикува делегатите во Соб-
ранието, односно членовите на одборот со дигање 
рака да се изјаснат кој е ,.за" предлогот, а потоа 
кој е „против" предлогот, и најпосле кој се „воздр-
жува4 ' од гласање. 

Член 38 
Ако гласањето е тајно, претседателот на Собра-

нието предлага комисија од три члена за сирове ду-
вање на гласањето. По формирањето на комисијата 
за спроведување на гласањето претседателот го опре-
делува времето за кое е потребно да се подготват 
гласачките ливчиња. 

Во гласачкото ливче се внесуваат предлозите на 
општите акти, односно имињата на предложените 
кандидати ако се врши избор на орган на Собрани-
ето или разрешување на делегати на Собранието 
односно на членови на одборот — по оној ред по кој 
се предложени. 

По распределбата на гласачките ливчиња што ја 
врши комисијата за спроведување на гласањето, 
претседателот на Собранието го определува времето 
потребно за пополнување на гласачките ливчиња, и 
по истекот.на тоа време го објавува почетокот на 
гласањето. 

Делегатот во Собранието го заокружува на гла-
сачкото ливче редниот број пред предлогот на опш-
тиот акт, односно пред името на кандидатот за кого 
гласа, и пресвитканото гласачко ливче го става во 
гласачката кутиЈа. 

По завршетокот на гласањето претседателот на 
Собранието поставува прашање дали има делегати 
што не гласале. Ако утврди дека некој од делегатите 
не гласал, го повикува да го стори тоа. 

СОКОЈ делегат може да гласа за еден од предло-
зите па општиот акт, односно за онолку кандидата 
колку што се избираат. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните 
броеви пред повеќе од еден предлог на општиот акт, 
односно повеќе редни броеви пред имињата на кан-
дидатите отколку што се избираат членови, се зема 
дека делегатот гласал за оној предлог на општиот 
акт односно за оној кандидат што е прв според редот 
запишан и заокружен на гласачкото ливче. Ако де-
легатот заокружил помалку редни броеви пред ими-
њата на кандидатите од бројот на кандидатите што 
се избира, се смета дека гласал само за опие канди-
дати чии редни броеви ги заокружил. Незаокружен 
реден 6poj пред предлогот на општиот акт се смета 
како глас против тој предлог. 

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои 
не е воопшто вршено заокружување или се заокру-
жени така што да не може со сигурност да се утврди 
кои редни броеви се заокружени. 

Ако се одлучува за разрешување, на гласачкото 
ливче пред името на делегатот во Собранието, одао-
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ено на членот на одборот, за чие разрешување се 
гласа, се запишуваат, едни под други зборовите: „за 
разрешување" и „против разрешување". 

Ако делегатот гласа за разрешување, ќе ги зао-
кружи зборовите: „за разрешување", а ако гласа 
против разрешување ќе ги заокружи зборовите: 
„против разрешување". 

Член 39 
Секој делегат во Собранието има право да пред-

ложи еден кандидат, а група од најмалку 5 делега-
ти може да предложи вкупен број кандидати за чле-
нови на органот на Собранието што се избира. 

Предлогот на кандидатите се поднесува усно 
или писмено. 

Поднесениот предлог може да се повлече до по-
четокот на гласањето. 

По завршеното предлагање на кандидатите, прет-
седателот на Собранието пристапува кон утврдува-
ње на кандидатската листа, соопштува кои предлози 
се поднесени и ги става на гласање по оној ред по 
кој се поднесени. Кога претседателот ќе објави дека 
се пристапува кон гласање, никој не може да до-
бие збор освен ако има намера да говори за повреди 
на деловникот. 

Ако во кандидатската листа е утврден онолкав 
број кандидати колку што се избира, избрани се 
оние кандидати за кои гласало мнозинство од при-
сутните делегати во Собранието. 

Ако предложениот кандидат не добие мнозин-
ство гласови, се врши повторен избор, со тоа што во 
тој случај можат да се даваат нови предлози, како 
и да се повлече поранешната кандидатура. 

Ако во кандидатската листа се утврдени повеќе 
кандидати од бројот на кандидатите што се избира, 
избрани се оние кандидати што добиле најголем 
број гласови од присутните делегати во Собранието. 

Член 40 
Во Собранието односно во одборот е усвоен пред-

лог на општ акт за кој гласало мнозинство од при-
сутните делегати односно членови на одборот, ако 
за одделни акти не е поинаку предвидено со Стату-
тот и со овој деловник. 

Член 41 
По извршеното гласање резултатите на гласање-

то ги утврдува претседателот, ако гласањето било 
јавно, а комисијата за спроведување на гласањето 
— ако 'гласањето било тајно. 

Член 42 
Резултатот на секое јавно гласање го објавува 

претседателот и прогласува дека предлогот е усвоен 
или одбиен. 

При објавувањето на резултатот на гласањето 
мора да се соопшти колку делегати во Собранието 
гласале, колку имало неважечки гласачки ливчиња 
(ако гласањето било тајно), колку делегати гласале 
за и против секој одделен предлог на општиот акт 
односно кандидат, а колку се воздржале од гласање. 

УШ. Односи со претставниците на печатот и на дру-
гите видови информации 

Член 43 
Претставници на печатот и на другите ' видови 

информации можат да присуствуваат на седниците 
на Собранието и одборите и да ја известуваат јав-
носта за работата на тие седници, ако Собранието 
односно одборите не одлучат поинаку. 

За регулирање на односите со претставниците 
на печатот и на другите видови информации од став 
1 на овој член се грижи Претседателот на Собрани-
ето, односно по негово овластување раководителот 
ва Стручната служба. 

ПС, Завршна одредба 

Член 44 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 21—1 
26 јуни 1974 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател 
геиерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ« е. р. 

843. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
републиките и автономиите покраини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОС-
ТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕ-

ДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни, заради остварување на уставните начела за 
заштита и солидарност во отстранување на општа 
опасност, да формираат средства на солидарноста 
на народите и народностите на Југославија и на 
републиките и автономните покраини за отстрану-
вање последици од елементарни непогоди. 

Член 2 
Средствата на солидарноста служат за отстра-

нување на последиците од елементарни непогоди 
што во републиките и автономните покраини ги 
претрпеле граѓаните, организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници и општес-
ТЕено-политичките заедници, како и за укажување 
меѓусебна помош на републиките и автономните 
покраини во кои настанале штети од елементарни 
непогоди од поголеми размери, под условите и на 
начинот утврден со овој договор. 

Член 3 
Како елементарни непогоди, во смисла на овој 

договор, се подразбираат: земјотрес, поплава и дру-
ги непогоди што со свои прописи ќе ги определат 
републиките и автономните покраини, а со кои е 
загрозен животот или здраву ето на поголем број 
луѓе, односно е предизвикана штета од поголем 
обем. 

Средствата на солидарноста за укажување ме-
ѓусебна помош на републиките и автономните пок-
раини, можат, според овој договор, да се користат? 
само за отстранување последици од земјотрес или 
од поплави од поголеми размери. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со евои прописи да обезбедат средствата на со-
лидарноста во републиката и автономната покраина 
да се формираат во височина од 0,2°/о годишно од 
општествениот производ на вкупното стопанство на 
републиката, односно автономната покраина, за из-« 
минатата година. 
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Републиките и автономните покраини се сог-
ласни обврските за издвојување средства на соли-
дарноста да престанат кога тие средства ќе достиг-
нат. ниво од најмалку 2°/о од општествениот произ-
вод на вкупното стопанство на републиката, однос-
но автономната покраина во годината што ќ прет-
ходи на годината во кода престанува обврската за 
издвојување средства на солидарноста. 

Општествениот производ на вкупното стопанс-
тво од овој член, се утврдува врз основа на пода-
тоците од Сојузниот завод за статистика. 

Член 5 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни средствата на солидарноста да се формираат од 
приходите што ќе се остварат со издавање „Марки-
ци на солидарноста" за време на „Неделата на со-
лидарноста", придонесот што на 26 јули секоја го-
дина, како Ден на солидарноста на народите и на-
родностите на Југославија и на републиките и ав-
тономните покраини во одбрана и отстранување на 
последици од елементарни непогоди, го издвојуваат 
работните луѓе и граѓаните во вид на прилози, по-
мошти, подароци и од други извори што ќе ги оп-
ределат републиките и автономните покраини. 

Средствата на солидарноста се формираат и од 
прилози на Југословенски работници вработени во 
странство. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни со свои прописи издвоените средства на соли-
дарноста да ги ослободат од плаќање на даноци и 
придонеси. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни со свои прописи да ги определат изворите и на-
чинот за издвојување средства на солидарноста. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни, заради присобирана средства на солидар-
носта, да воведат „Недела на солидарноста". 

„Неделата на солидарноста" трае од 26 јули до 
1 август секоја година. Републиките и автономните 
покраини со свои прописи ќе обезбедат за време на 
„Неделата на солидарноста" да се плаќаат „Марки-
ци на солидарноста" на сите поштенски пратки и 
на сите влезници за културни, забавни, спортски и 
други приредби. „Маркиците на солидарноста" се 
издаваат како маркици во единствена емисија. 

Републиките и автономните покраини спогод-
бено ќе ги регулираат прашањата за вредноста, из-
давањето и продажбата на „Маркиците на солидар-
носта" и начинот на покривањето на трошоците за 
издавањето и на трошоците за продажбата на тие 
маркици. 

Член 8 1 

v« Републиките и автономните покраини се сог-
ласни да му предложат на, Собранието на СФРЈ да 
донесе пропис со кој средствата на ануитетите по 
досега дадените кредити за отстранување последици 
од елементарни непогоди, ќе се пренесат во средс-
твата на солидарноста на републиките и автоном-
ните покраини, сразмерно на учеството на секоја 
република, односно автономна покраина во форми-
рањето на средствата на тие кредити. 

Член 9 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни сите средства на солидарноста да се уплатуваат 
и да се водат на посебни Сметки, на начин и под 
услови што ќе ги пропишат тие. Со тие прописи 
републиките и • автономните покраини ќе обезбедат 
средствата на солидарноста трајно да не се употре-
буваат за други намени, освен за намените од овој 
договор, и да бидат ликвидни, така што, во случај 

на настапување на елементарни непогоди, да можат 
да cfe користат за намените утврдени со овој до-
говор. 

Републиките и автономните покраини се сог-
ласни средствата на солидарноста формирани во 
организациите на здружениот труд да се евиденти-
раат и да се водат на посебни сметки кај тие орга-
низации. 

Член 10 
I 

Паричните средства што во вид на помошти, 
прилози и подароци ги даваат странски држави, 
меѓународни организации и други домашни и ст-
рански правни и физички лица за отстранување 
последици на елементарни непогоди, се евиденти-
раат на посебна сметка што ќе ја определи репуб-
ликата, односно автономната покраина за која се 
наменети тие средства. 

Материјалните добра што се адресирани, ќе се 
достават до надлежниот републички, односно пок-
раински одбор на Црвен крст заради давање по-
мошти на загрозеното подрачје. 

Паричните средства и материјалните добра упа-
тени на име помош во време кога нема елементарни 
непогоди или отстранувања последици од елемен-
тарни непогоди, а кои не се адресирани, му се отс-
тапуваат на Југословенскиот црвен крст. 

Член 11 
Средствата на солидарноста се користат за ука-

жување помош на републиката, односно автономна-
та покраина што од елементарните непогоди од член 
3 став 2 на овој договор претрпела штета во износ 
поголем од За/о од општествениот производ на неј-
зиното вкупно стопанство остварен во претходната 
година. 

Член 12 
За давање помош за отстранување штети од 

елементарните непогоди од член 3 став 2 на овој 
договор на територија на одделна република, однос-
но автономна покраина првенствено се користат 
средствата на солидарноста на таа република од-
носно автономна покраина, и тоа во износот од член 
4 став 2 на ОВОЈ договор, а ако сите тие средства не 
се доволни — сразмерно се користат средствата на 
солидарноста на другите републики и автономни 
покраини, а најмногу до износот предвиден во член 
4 став 2 на ОВОЈ договор. 

Член 13 
Ако елементарни непогоди истовремено ги снај-

дат две или повеќе републики, односно автономни 
покраини, средствата на солидарноста се користат 
за отстранување на штетите во тие републики, од-
носно автономни покраини сразмерно на настана-
тите штети, сообразно со одредбата на член 12 од 
овој договор. 

Член 14 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, во случај на користење на средствата на соли-
дарноста според чл. 12 и 13 на овој договор, од свои-
те приходи да обезбедат, во рокот што ке го утвр-
дат тие со договор, потребни средства за намените 
од член 3 став 2 на овој договор, а најмногу во из-
носот од член 4 став 2 на овој договор. 

Член 15 
Условите и начинот за користење на средствата 

на солидарноста во републиката, односно автоном-
ната покраина за намените од член 3 став 1 на овој 
договор, ќе ги регулираат републиките и автоном-
ните покраини. 

Член 16 
Височината на помошта на републиките и ав-

тономните покраини се определува врз основа на 
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утврдената вкупна штета и критериумите од член 
i l на овој договор. 

Височината на штетата се утврдува на начинот 
и според методологијата според кон штетите ги ут-
врдуваат осигурителните организации. 

Член 17 
Републиките и автономиите покраини се соглас-

ни средствата на солидарноста да не можат да се 
користат: 

1) за давање помош за отстранување штети од 
елементарни непогоди што не се предвидени во 
член 3 на овој договор; 

2) за давање помош за отстранување штети од 
елементарни непогоди што настанале поради нес-
проведување, односно неправилно спроведување на 
важечки прописи; 

3) за давање. помош за отстранување штети од 
елементарни непогоди од кои, според условите и 
прописите за осигурување на имот и лица, би мо-
жело да се изврши осигурување кај осигурителни 
организации, а тоа не е сторено; 

4) за давање помош за отстранување штети од 
елементарни непогоди за кои-се обезбедени средс-
тва на резервите или според важечки прописи се 
обезбедуваат средства во буџетите или фондовите 
на општествено-политичките заедници, односно во 
фондовите на организациите на здружениот труд. 

Член 18 
За давање средства на солидарноста на репуб-

ликата, односно автономната покраина на име по-
мош за отстранување последици од елементарни не-
погоди, во случајот од член 3 став 2 на овој договор, 
одлучуваат републиките и автономните покраини со 
посебен договор, согласно со одредбите на овој до-
говор. 

Член 19 
Средствата на солидарноста се даваат, по пра-

вило, без обврска за* враќање. Средствата на соли-
дарноста добиени на име помош првенствено ќе се 
користат за санирање на поважните стопански и 
други објекти, што се од посебно значење за сто-
панството на републиката, односно автономната 
покраина, односно кои се неопходни за нормален 
живот на- граѓаните. 

Член 20 
Републиката, односно автономната покраина 

што користи помош, е должна да даде податоци и 
да им овозможи увид во документацијата па дру- , 
гите републики, односно автономни покраини зара-
ди проверување на утврдената височина на штетата 
и наменското користење на средствата па солидар-
носта добиени на име помош. 

Ако републиката, односно автономната покраи-
на ненаменски ги користи средствата'на солидар-
носта добиени на име помош или ако не овозмолѕи 
увид БО документацијата за настанатата штета, 
другите републики и автономни покраини ќе го 
зоттрат понатамошното давање на помошта и ќе ба-
раат враќање на средствата на солидарноста дадени 
на име помош. 

Член 21 
Во случаЈ на елементарни непогоди за кои по-

мош се дава според одредбите на ОВОЈ договор, а 
заради поефикасно и непотполно отстранување па 
последиците од елементарните непогоди, 'републи-
ките и автономните покраини договорно ќе предло-
жат надлежните органи на федерацијата да доне-
сат прописи за ослободување од плаќање на цари-
на и други увозни давачки, за олооненијата во при-
бавувањето п користењето на девизни средства и 
за мерките во областа на кредитпо-мопетарната по-

литика, како и да го утврдат обемот на тие олесне-
ш е и времето на нивното траење. 

Член 22 
Овој договор влегува во сила по неговото пот-

врдување од страна на собранијата на републики-
те и автономните покраини. 

Член 23 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 22Л 
8 мај 1974 година 

Белград 

За СР Босна и Херцеговина 
Член на Извршниот совет и републички 
секретар за финансии, 
Обрад Пиљак, е р. 

За СР Македонија 
Член на Извршниот совет и републички 
секретар за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

За СР Словенија 
Заменик-републички секретар за финансии, 
Јоже Тепина, е. р. 

За СР Србија 
Член на Извршниот совет и републички 
секретар за финансии, 
Милош Милосав левиќ, е. р. 

За СР Хрватска 
Член на Извршниот совет на Саборот, 
Звонко Шпдл»ар,.с. р. 

За СР Црна Гора 
Замепик-републички секретар за финансии, 
Данило Алексиќ, е. р. 

За САП Војводина 
Потсекретар во Покраинскиот 
секретаријат за финансии, 
Јулијана Вулетић, е. p. 

За САП Косово 
Член на Извршниот совет, 
Илијаз Ил и јази, е. р. 

844. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ*4, 
бр. 25/72 и 35'72), претставниците па производители-
те и претставниците па потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ 1А ПО-
ГОНСКИ, ПЛОСКАТ И И ТРКАЛЕЗНИ РЕМЕНИ, 

ШИВАЧКИ РЕМЕНИ.И ЗА ЗАТИНАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 февруари 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за погонски, плоскат!! и тркалезни 
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ремени, шивачки ремени и за затиначи, со тоа што 
производителите организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 16%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 ria 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. 80 од 14 август 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: Комбинат 
„Конус" — Словенске Коњице, -„Борчанка" — 
Бор и „Утензилија" — Лесковац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ас-
тра" — Љубљана, „Конус" — Белград, „Конус" 
— Нови Сад, „Конус" — Љубљана, „Конус" — 
Цеље, „Конус" — Птуј, „Технохемија" — Бел-
град, „Индокомерц" — Загреб, „Дравински дом" 
— Словенске Коњице, „Ниш промет" — Ниш, 
МТТ — Марибор, „Танин" — Марибор и „Мли-
ноопскрба" — Загреб, 

845. 

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 произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ И УРЕДИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО И ЗА 

НИВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 јуни 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за машини и уреди за градежниш-
твото и за нивни делови, опфатени со спогодбата, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, џри постојните услови на про-
дажбата, во просек до 15%, 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. 6б9 од 23 август 1974 
година. 

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

Претставници на производителите: „Градис" — 
Љубљана, „Итас" — Кочевје, „Фаграм" — Сме-
дерево, „Радоје Дакиќ" .— Титоград, „Прогрес" 
— Младеновац, „Лифам" — Стара Пазова, „Лив" 
— Постојна, „Сигмат" — Брестница и „Техни-
ка" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 26 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

816. 
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 произ-
водителот и претставникот на потрошувачот склу-
чуваат 

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

ТЕРНИ ЗА ФЕКАЛИИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
никот на потрошувачот на 11 јули Ј974 година склу-
чија и потпишаа Спогодба за промена на затечените 
цени за цистерни за фекалии, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) цистерна за фекалии CL-17 
2) цистерна за фекалии CL-22 
3) цистерна за фекалии CL.-27 
4) цистерна за фекалии CL-30 

Дин/парче 
21.298 
22.968 
24.640 
28.745 

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. 699 од 23 август 1974 
година. 

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

Претставник на производителот: „Креина" — 
Крањ. 
Претставник на купувачот-потрошувач: „Агро-
техника" — Љубљана. 

847. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените (».Службен лист на СФРЈ'4, 
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 РА-
ДИОПРИЕМНИЦИ И СЕРВИСЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 

РАДИОПРИЕМНИДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 јули 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за радиоприемници и сервисен ма-
теријал за радиоприемници, со тоа што поризводи-
телските организации .на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, во просек за 
радиопрпемници до 12%, а за сервисен материјал за 
радиоприемници во просек до 25%, според ценовни-
ците кои се 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. Ка оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 318, од 23 август 1974 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Електронска 
индустрија — Ниш и „Искра" — Сежана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТР1ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги во борбата за слободата и независноста на 
нашата земја, за изградбата на социјализмот и за 
развивањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Капор Милана Чедо. 

Бр. 30 
1 април 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат 

— за придонес во негувањето на пријателската 
соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Кралството Холандија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Fritz Alfred Behrendit, главен политички кари-
катурист на независниот холандски социјалистички 
дневник »Het Parool«; 

Jacobo Arres Agnitus Knoppers, член на холанд-
скиот дел на Мешовитата југословенско-холандскз 
комисија за економска, индустриска и техничка со-
работка; -

Jan Wessel Menger, директор на фондацијата за 
контрола на млекарската индустрија за подрачјето 
на северна Холандија. 

Бр. 33 
5 април 1974 година 

Белград 
Председател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
особени заслуги на полето на јавната дејност со 
^оја се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Цетинић Марина Марин. 

Бр. 34 
12 април 1974 година 

Белград 
Председател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

838. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Kurier" — — — 1429 

839. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung" — 1429 

840. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Domenica del 
corriere" — — — — — — — — — 1429 

841. Статут на Заедницата на социјалното оси-
гурување на воените осигуреници — — 1429 

842. Деловник на Собранието на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници — — — —. — — — — 1436 

843. Договор за формирање средства на соли-
дарноста на народите и народностите на 
Југославија и на републиките и автоном-
ните покраини за отстранување последици 
од елементарни непогоди — — — — 1440 

844. Спогодба за промена на затечените цени 
за погонски, плоскат:! и тркалезни реме-
ни, шивачки ремени и за затиначи — — 1442 

845. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини и уреди за градежништвото и 
за нивни делови — — — — — — — 1443 

846. Спогодба за промена на затечените цени ̂  
за цистерни за фекалии — — — — — * 1443 

847. Спогодба за промена на затечените цени 
за радиоприемници и сервисен материјал 
за радиоприемници — — — — — — 1443 

Одликувања — —v — — — — — — — 1444 

Меѓународни договори — — — — — — 693 
Издавач: Новинска установа Службен лист па СФРЈ. Белград. Јована Ристика 1. Потат, фах 226. 

— Директор и главев и одговорен уредник Душан Машовиќ. Улица Јована Ристика бр. 1 —• 
Печати Београдски издавачко графички завод, Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


