
Четврток, 27 февруари 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. XXV 

103. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИ-
КАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

Се прогласува Законот за ратификација на 
Конвенцијата за социјално осигурување помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Шведска, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 11 фе-
вруари 1969 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 12 февруари 1969 година. 

ПР бр. 773 
13 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОМЕЃУ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

Член 1 
Се ратификува Конвенцијата за социјално оси-

гурување помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Кралството Шведска, пот-

пишана во Ст.окхолм на 5 јули 1968 година во ори-
гинал на српскохрватски јазик и шведски јазик. 

Член 2 
Текстот на конвенцијата за социјално осигурува-

ње помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Кралството Шведска гласи: 

К О Н В Е Н Ц И Ј А 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОМЕЃУ СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

Владата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Владата на Кралството Швед-
ска, вдахновени со желбата да ги уредат и унапре-
дат односите во областа на социјалното осигурување 
помеѓу двете држави договорнички, се спогодија 
како што следи: 

О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Оваа конвенција ќе се применува на следните 

законодавства: 

1. Во Југославија: 
а) здравственото и мајчинското осигурување; 
б) пензиското осигурување (старосна и се-

мејна пензија); 
в) инвалидското осигурување (вклучувајќи 

ја и несреќата при работата и професио-
налните болести); 

г) детските додатоци; 

2. Во Шведска: 
а) здравственото и мајчинското осигурување; 
б) народните пензии и осигурувањето за до-

полнителна пензија; 
в) осигурувањето за случај на повреда при ра-

ботата; 
г) општите детски додатоци. 

Конвенцијата исто така ќе се применува врз 
законите и прописите со кои се менува или се до-
полнува законодавството наведено во претходниот 
став. 

Конвенцијата, меѓутоа, нема да се применува 
врз законите и прописите што се однесуваат, на не-
која нова гранка на социјално осигурување, освен 
ако тоа не биде предмет на посебна спогодба меѓу 
страните договорнички, како ни врз оние закони и 
прописи, со кои се проширува делокругот за при-
мена на важечкото за^онодавствр врз нови катего-
рии лица, под услов, владата на однфсната земја 
во р,ок од три месеци од денот на објавувањето на 
законот или прописот да ја извести владата на дру,-
гата земја дека нема намера да ја примени конв,ен-
цијата врз тоа проширување. 

Член 2 
Шведските државјани настанети во Југославија., 

и југословенските државјани настанете во Шведска, 
се опфатени со југословенското односно шведското 
законодавство наведено во членот 1 и имаат еднакви 
права и должности како и државјаните на однос-
нат,а земја ако поинаку не се определи со Конвен-
цијата. 

Член 3 
Од одредбата во членот-2 постојат следните ис-

клучоци: 
а) ако едно лице е настанете во една од земјите 

договорнички и е запослено во претпријатие што се 
наоѓа во таа земја а работодавецот го упатува на 
работа во друга земја, може законодавството на 
првоспоменатата земја и понатаму да се применува 
врз него во првите 12 месеци престојување во дру-
гата земја. 

Ако работата во другата земја трае-подолго од 
12 месеци истите законски одредби можат и пона-
натаму да се применуваат со одобрение од (врхов-
ниот) надлежен административен^ орган на другата 
земја; 



Страна 320 - Број . 9 СЛУЖБЕН Л^СТ НА СФРЈ Четврток, 27 февруари 1969 

б) патувачкиот персонал на ,воздушниот, желез-
ничкиот и друмскиот сообраќај со работа во обете 
земји договорнички опфатен е со законодавството 
на земјата каде што претпријатието има свое се-
диште. Ако тоа лице е постојано настането во дру-
гата земја ќе се применува законодавството на таа 
земја. За другиот персонал на тие претпријатија 
важи, без оглед на државјанството, законодавството 
на земјата каде што претпријатието има свое се-
диште и во случај тој да се упатува на привремена 
работа во другата земја; 

в) за посадата на брод под шведско или југосло-
венско знаме важи законодавството на земјата под 
чие знаме плови бродот. Ако со цел за натовар, ис-
товар, поправка или стражарење на бродот на една 
земја за време на неговото запирање во другата 
земја се прими работник од таа друга земја, врз 
него ќе се примени законодавството на таа земја; 

г) за персоналот на дипломатските и конзулар-
ните претставништва, како и за лицата кои се при-
ватно запослени при тој персонал, важи законодав-
ството на земјата на која односното претставништво 
и припаѓа ако запосленото лице е државјанин на 
таа земја. Ова не се однесува на почесниот конзул 
и на лицата кои се запослени ка ј таквиот конзул. 

Член 4 
Врховните административни органи на обете 

земји договорнички можат да се спогодат за пона-
тамошни исклучоци од одредбата на членот 2. Тие 
исто така можат да се спогодат исклучокот од чле-
нот 3 да нема да се применува во даден случај. 

П О С Е Б Н И О Д Р Е Д Б И 

ЗДРАВСТВЕНО И МАЈЧИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Г л а в а I 

Член 5 
Државјанин на една земја, потписничка на оваа 

конвенција, кој е настанет во другата земја пот-
писничка, ги има истите права од осигурувањето за 
случај на болест и мајчинство како што ги има и 
државјанин на таа друга земја. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Г л а в а II 

Член 6 
Југословенски државјанин додека е настанет во ж 

Шведска има право на народна пензија во вид на 
старосна пензија под истите услови и со исти допол-
нителни примања како и шведскиот државјанин, 
под услов: 

— по наполнување на 18 години возраст да бил 
настанет во Шведска најмалку вкупно 15 години, од 
што најмалку 5 години едноподруго непосредно пред 
поднесување на барањето за пензија или, 

— по наполнување на 67 години возраст веќе 
да се здобил со право и се уште да има право на 
народна пензија во вид на предвремена пензија 
или вдовичка пензија. 

- Член 7 
Југословенски државјанин додека е на стан ет во 

Шведска има право на народна пензија во вид на 
предвремена пензија или инвалидска пензија под 
истите услови и со исти додатни примања како и 
шведскиот државјанин под услов да бил настанет 
во Шведска без прекин најмалку една година не-
посредно пред поднесување на барањето за пензија 
и за време на тој престој да бил наполно способен 

за работа најмалку една година. Кога е во прашање 
инвалидски надоместок во вид на додаток за нега 

на дете под 16 години возраст, потребно е детето да 

било настането во Шведска најмалку пет години 
непосредно пред поднесување на барањето за овој 
надоместок. 

Член 8 
Во случај на смрт на југословенски државјанин 

преостанатиот брачен другар и децата, додека се 
настанети во Шведска имаат право на народна пен-
зија во вид на вдовичка односно детска пензија под 
истите услови и со исти додатни примања како и 
шведските државјани под услов: 

— покојникот по наполнување на 18 години 
возраст да бил настанет во Шведска вкупно најмал-
ку 15 години од што 5 години едноподруго непо-
средно пред настапувањето на смртта, а се под услов 
преостанатиот брачен другар да бил настанет во 
Шведска кога настапила смртта, или 

— ако преостанатиот брачен другар бил настанет 
во Шведска најмалку 15 години од кои најмалку 5 
години едноподруго непосредно пред поднесување на 
барањето за примање; 

— за детска пензија, ако детето било настанете 
во4 Шведска едноподруго најмалку 5 години пред 
поднесување на барањето. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 6 до 8, југо-

словенски државјанин, без оглед на тоа дали е на-
станот во Шведска или не, има право на народна 
пензија во вид на старосна пензија, предв-ремена 
пензија, или вдовичка пензија како и на додатни 
примања под услов да бил опфатен со попис на 
населението на Шведска во годината кога наполнил 
62 години возраст, како и да бил опфатен со пописот 
на населението 5 години што на тоа непосредно му 
претходеле, а според одредбите на вториот став на 
овој член. 

Лице што било опфатено со попис на населени-
ето на Шведска 30 години или повеќе има право 
на народна пензија под истите услови како и швед-
скиот државјанин. Лицето што било опфатено со 
попис на населението на Шведска помалку од 30 го-
дини има право на дел од народна пензија, кој му 
одговара на односот помеѓу бројот на годините во 
текот на кои бил во пописот на населението и бро-
јот 30. При примена на прописот на овој став не 
се земаат предвид годините пред 18 години возраст 
и по 67 години возраст како и годините веќе поми-
нати во старосна пензија. Во случај на предвремена 
пензија или вдовичка пензија не се земаат предвид 
годините од кога почнала таа пензија. 

Меѓутоа, југословенски државјанин кој не е на-
станет во Шведска нема право на примања што се 
условени со имотен цензус. 

Член 10 
Југословенски државјанин има право на допол-

нителна пензија, под истите услови како и швед-
скиот државјанин, и врз основа на работата извр-
шена за време на престојување во Шведска. По 
исклучок за југословенскиот државјанин нема да се 
применува одредбата на членот 15 од Законот за 
општото осигурување за поволностите во остварува-
ње на правото на дополнителна пензија, што се од-
несуваат на шведските државјани родени во пери-
одот од 1896 до .1923 година. 

Член 11 
Пензијата на која шведските државјани или 

членовите на нивните семејства по нивната смрт 
стекнале право врз основа на југословенското за-
конодавство, не смее да биде укината, запрена или 
намалена поради тоа што уживателот на пензијата 
е настанет вон од територијата на Југославија. 

Член 12 
Ако лицето со својата работа во Југославија не 

го постигне доволниот број години на стаж за здо-
бивање со право на пензија пропишан во југосло-
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венското пензиско законодавство само врз основа 
на годините на работа во Југославија, тогаш при 
установување на правото' на југословенска пензија 
ќе се земаат предвид и годините на работа поминат:! 
во Шведска, што според шведското осигурување му 
даваат право на додатна пензија, а височината на 
пензијата ќе биде еднаква на делот на пензијата, 
кој одговара на односот помеѓу годините на- работ-
ниот стаж во Југославија и вкупниот број на пен-
зискиот стаж во Југославија и Шведска, 

Член 13 
Во примената на чл. 6 до 8 нема да се зема 

предвид привременото отсуство од Шведска. Отсус-
твото ќе се смета привремено ако не преминува 
период од четири месеци или, кога се во прашање 
барањата од членот 7 каде што се бара престој од 
една година за здобивање со право на инвалидска 
пензија, ако не трае повеќе од еден месец годишно. 
Отсуство во подолго траење, меѓутоа, може да се 
смета за привремено ако за тоа постојат особени 
причини. Во тој случај ќе се земе предвид вкупниот 
престој во Шведска, како и причината за отсуството. 

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ПРИ 
РАБОТАТА 

Г л а в а III 

Член 14 
Давањата од осигурувањето за случај на повре-

да при работата во една земја договорничка, вклу-
чувајќи ги и зголемувањата и додатоците,, ќе му се 
исплатува во полн износ на државјанин на дру-
гата земја договорничка, без оглед па евентуалните 
рестриктивни одредби за странски државјани и без 
оглед на местото на престој. 

Член 15 
При одредување на правото на надоместок и 

степенот на неспособноста за работа, според законо-
давството во една земја договорничка, ќе се земе 
предвид и поранешната повреда, што била опфатена 
со осигурувањето на другата земја. 

Ако професионалната болест се појави откако 
болниот во обете земји договорнички вршел таква 
дејност, каде што постоела опасност од таква болест, 
надоместокот ќе го исплатува организацијата на о-
сигурувањето на земјата во која односната дејност 
за последен пат е вршена. 

Ако надоместокот се дава во една земја договор-
ничка поради професионална болест, организацијата 
на осигурувањето на таа земја ќе ги поднесува тро-
шоците на надоместокот и во случај на влошување 
на таа болест до кое ќе дојде во другата земја до-
говорничка, со исклучок во случаите во кои до вло-
шување дошло во таа друга земја на работи каде 
постои ризик за таа болест. 

ОПШТ ДЕТСКИ ДОДАТОК 

Г л а в а IV 

Член 16 
За дете кое е настанете во Шведска чиј татко 

или мајка е југословенски државјанин настанет во 
Шведска, се исплатува во Шведска општ детски до-
даток, под услов детето или еден од неговите роди-
тели да бил настанет во Шведска најмалку 6 месеци 
или ако за детето се грижи друго лице кое е наста-
нете и е опфатено со пописот на населението во 
Шведска. 

Шведски државјанин во Југославија има право 
на додаток на деца кои престојуваат во Југославија 
под исти услови и во ист износ како и југословен-
скиот државјанин. 

Д Р У Г И О Д Р Е Д Б И 

Член 17 
Врховните административни органи можат да 

склучат спогодба за примена на оваа конвенција. 
Тие посебно ќе се грижат во секоја од овие две 
земји да се именуваат потребните органи за врска, 
за да се олесни примената на конвенцијата. Врхов-
ните административни органи потоа ќе ја регули-
раат лекарската и административната контрола на 
лицата кои користат давања врз основа на оваа кон-
венција, како и во случаите на исплата на давања 
што произлегуваат од другата земја договорничка. 

Член 18 
При примената на оваа конвенција надлежниот 

орган на власта и други органи на двете земји до-
говорнички ќе си укажуваат помош една на друга 
како да се работи за примена на нивното сопствено 
национално законодавство. 

Таквата помош ќе се укажува бесплатно. 
Надлежните органи на власта и други органи 

можат да се допишуваат директно едни со други, 
како и со одделни лица. 

Дипломатските и конзуларните служби можат 
директно да им се обраќаат на властите или други 
органи во другата земја заради добивање на ин-
формации потребни за заштита на интересите на 
нивните државјани. 

Член 19 
Врховните административни органи на двете 

земји договорнички ќе се известат еден со друг што 
е можно побрзо за сите измени на законските про-
писи од членот 1. 

Член 20 
Врховните административни органи на двете 

земји договорнички ќе се известат еден со друг 
за мерките што се применуваат во нивните земји 
заради примена на оваа конвенција. 

Член 21 
Секое изземање што ќе го пропише една зем-

ја договорничка во врска со плаќање такси и други 
трошоци за документи и уверенија што се подне-
суваат до одредени органи на односната земја, ќе 
се прошири и врз документите и уверенијата што 
поради примена на оваа конвенција е потребно да 
се поднесат до определени органи на другата земја 
договорничка. Документите и уверенијата што треба 
да се поднесат во врска со материјалот што спаѓа 
во делокругот на оваа конвенција, не треба да бидат 
легализирани ка ј дипломатскиот или Конзуларниот 
орган. 

Член 22 
Секоја жалба, што треба да се поднесе во про-

пишан рок до надлежниот орган на една земја до-
говорничка, ќе се смета дека е поднесена во соод-
ветен рок, ако е поднесена во пропишаниот рок до 
соодветниот орган на другата земја договорничка. 
Соодветниот орган е должен веднаш да ја проследи 
жалбата до органот на првата земЈа договорничка. 

Член 23 
Документот, што со цел за примена на оваа кон-

венција е доставен до надлежниот орган или до не-
кој друг официјален орган на една земја договор-
ничка, не може да биде одбиен од причина што е 
напишан на официјалниот јазик на другата земја 
договорничка. 

Член 24 
Исплата врз основа на оваа конвенција со осло-

бодувана дејство може да се врши во валута на 
земјата што го врши плаќањето. 

АКО се воведат девизни ограничувања во некоја 
од земјите договорнички, владите на овие земји вед-
наш ќе се договорат за мерките за обезбедување на 
меѓусебниот трансфер за примена на оваа кон-
венција. 
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Член 25 
Секое недоразбирање до кое ќе дојде во врска 

со примената на оваа конвенција ќе се решава 
заемно со договор помеѓу врховните административ-
ни органи на двете земји договорнички. 

Ако не се постигне спогодба, спорот ќе биде ре-
шен со арбитража определена со спогодба меѓу вр-
ховните органи на двете земји договорнички. Од-
луката на арбитражниот орган ќе се заснова врз 
принципите и духот на конвенцијата. 

Член 26 
Како „врховни административни органи" се под-

разбираат: 
во Југославија: Сојузниот совет за труд; 
во Шведска: Кралот, или органот што ќе го име-

нува кралот. 

Член 27 
Одредбите на оваа конвенција ќе се применуваат 

и на случаите од пред нејзиното влегувале во сила, 
без оглед на порано донесените одлуки за тие слу-
чаи. 

Во примената на конвенцијата ќе се води смет-
ка за времето на осигурување или престојување 
пред што е влезена таа во сила. 

Член 28 
Оваа конвенција се склучува за период од една 

година. По истекот на тој период ќе се смета дека 
важноста на конвенцијата е продолжена за една 
година, ако не е писмено откажана од страна на 
една или обете земји договорнички, најмалку 3 ме-
сеци пред истекот на периодот на важноста. 

Ако се откаже конвенцијата, нејзините одред-
би и понатаму ќе се примену,ваат врз правото што 

% е веќе стечено, без оглед на сите законски одредби 
што ги донесле земјите договорнички, а со кои се 
ограничува правото на давање за странски држав-
јани и за оние што престојуваат во друга земја. 
Секое право на идни давања, што е стечено врз ос-
нова на одредбите на конвенцијата, ќе биде регули-
рано со посебна спогодба. 

Член 29 
Оваа конвенција ќе биде ратификувана. Разме-

на на инструментите на ратификацијата ќе се извр-
ши во Белград. 

Конвенцијата влегува во сила првиот ден на 
вториот месец по месецот во кој е извршена раз-
мена на ратификационите инструменти. 

t t 

Во потврда на ова подолу потпишаните, од сво-
ите влади прописно овластени ополномоштеници, 
ја потпишаа оваа конвенција. 

Потпишано во Стокхолм на 5 јули 1968 година 
во по два примерока на српскохрватски и шведски 
јазик, од кои обата текста имаат еднаква важност. 

За Владата 
на Социјалистичка 

Федеративна Република 
Југославија 

Антон Полајнар, с. р. 
За Владата 

на Кралството 
Шведска 

Свен Асплинг, с. р. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

104. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИ-
КАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА 

СОЦИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спо-
годбата помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Сојузна Република Германија за 
социјалното обезбедување, што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 
февруари 1969 година и на седмицата на Социјално-
-здравствениот собор од 12 февруари 1969 година, 

ПР бр 774 
13 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕР-
МАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата помеѓу Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и Сојузна 
Република Германија' за социјалното обезбедување, 
со Завршниот протокол, потпишан во Белград на 12 
октомври 1968 година во оригинал на српскохрват-
ски јазик и германски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата помеѓу Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и Сојузна Ре-
публика Германија за социјалното обезбедување и 
на Завршниот протокол гласи: 

С П О Г О Д Б А 
ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИ-

КА ГЕРМАНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Сојузна Република Германија, 

со желба да ги регулираат односите помеѓу две-
те држави во областа на социјалното обезбедување, 
се согласија да ја склучат следната спогодба: 

О Д Д Е Л I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во оваа спогодба изразите значат: 
1) „подрачје" 
во однос на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија — нејзината државна територија; 
во однос на Сојузна Република Германија — об-

ласта на важењето на Основниот закон за Сојузна 
Република Германија; 
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2) „државјанин" 
во однос на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија — нејзин државјанин; 
во однос на Сојузна Република Германија — 

Германец во смисла на Основниот закон за Сојузна 
Република Германија; 

3) „правни прописи" 
закони, уредби, статути и други општи правни 

акти што се однесуваат на гранките од социјалното 
обезбедување, наведени во членот 2 став 1; 

4) „надлежни органи" 
во однос на Социјалистичка Република Југосла-

вија — Сојузниот совет за труд; 
во однос на Сојузна Република Германија — со-

јузниот министер за труд и социјално уредување; 
5) „носител" 
установа или орган во чија надлежност спаѓа 

спроведувањето на правните прописи наведени во 
членот 2 став 1; 

6) „надлежен носител" 
носител кој е надлежен според правните про-

писи што треба да се применат; 
7) „запослување" 
запослување или дејност во смисла на правните 

прописи што треба да се применат; 
8) „време на придонесите" 
време за кое според правните прописи на една 

држава договорничка придонесите се уплатени или 
се сметаат за уплатени; 

9) „изедначено време" 
време што се изедначува со времето на придо-
несите; 
10) „време на осигурување" 
време на придонесите или изедначено време; 
11) „давачки во пари", „рента" или „пензија" 
давачки во пари, рента или пензија вклучувајќи 

ги сите додатоци и зголемувања. 

Член 2 
(1) Оваа спогодба се однесува на: 
1) Југословенските правни прописи за: 

а) здравственото осигурување; 
б) пензиското осигурување; 
в) инвалидското осигурување; 
г) додатокот на деца; 

2) германските правни прописи за: 
а) осигурувањето за случај на болест, како и 

за заштитата на мајката која стопанисува доколку 
се во прашање давања во пари и натура што носи-
телот на осигурувањето за случај на болест мора да 
ги даде за време на бременост и по пораѓање; 

б) осигурувањето за случај на несреќа при 
работата; 

в) рентното осигурување на работниците, рен-
тното осигурување на наместениците, рентното оси-
гурување на рударите и пензиското осигурување на 
братинските благајни; 

г) додатоците на деца на работниците. 
(2) Не се сметаат за правни прописи во смисла 

на ставот 1 оние прописи што за една држава до-
говорничка произлегуваат од меѓудржавните догово-
ри или меѓународното право или кои служат за нив-
ното извршување, доколку не содржат регулирање 
на обврските од осигурувањето. 

Член 3 
(1) Доколку со оваа спогодба не е определено по-

инаку, во примената на правните прописи на една 
држава договорничка се изедначени со нејзините 
државјани: 

а) државјаните на другата држава договорничка, 
б) бегалците во смисла на членот 1 на Конвен-

цијата за правната положба на бегалците од 28 јули 
1961 година, 

в) други лица во поглед на правата што тие ги 
изведуваат од некој државјанин на една држава до-
говорничка, ако се настанети на подрачјето на една 
од државите договорнички. 

(2) Давачките според правните прописи на една 
држава договорничка ќе им се даваат на држав-
јаните на другата држава договорничка што се на-
станеа на подрачјето на државите договорнички, 
под истите услови како и на државјаните од првата 
држава договорничка што се таму настанети. 

Член 4 
(1) Доколку со оваа спогодба не е определено по-

инаку, правните прописи на една држава договор-
ничка, според кои настанувањето на правото на да-
вачки или давање на давачки или плаќање на да-
вачки во пари е условено во земјата, не важат за 
лицата наведени во членот 3 став 1, кои престоју-
ваат на подрачјето на другата држава договорничка. 
Тоа важи аналогно за лицата што не се наведени 
во членот 3 став 1 доколку не е во прашање пла-
ќање на ренти (пензии) или еднократни давачки во 
пари според правните прописи наведени во членот 
2 став 1, точка 1 букви б) и в) како и точка 2 букви 
б) до г). 

(2) Ставот 1 не засега во правните прописи за 
мерките за одржување, подобрување и повторно вос-
поставување способност за стопанисување според 
правните прописи за рентното осигурување (пен-
зиското и инвалидското осигурување). 

Член 5 
Обврската за осигурување на работниците се оп-

ределува, доколку со членовите 6 до 10 не е опреде-
лено поинаку, според правните прописи на држа-
вата договорничка, на чие подрачје се запослени; 
тоа важи и кога работодавецот се наоѓа на подрач-
јето на другата држава договорничка. 

Член 6 
(1) Ако работникот кого во една држава дого-

ворничка го запослува претпријатието на кое тој 
обично му припаѓа, од тоа претпријатие биде испра-
тен во другата држава договорничка, за да изврши 
таму некоја работа за сметка на тоа претпријатие, 
тогаш за времето на првите дваесет и четири кален-
дарски месеци запослување на подрачјето на другата 
држава договорничка и понатаму важат правните 
прописи на првата држава договорничка така како 
да е се-уште запослен на нејзината територија, до-
колку работникот не биде испратен наместо друг 
работник чие време на испраќање поминало. 

(2) АКО работник на транспортно претпријатие, 
кое има седиште на територијата на една држава 
договорничка, биде испратен на работа на подрач-
јето на другата држава договорничка, важат и по-
натаму правните прописи на првата држава договор-
ничка така како да е се уште запослен на нејзи-
ното подрачје; тоа важи и кога претпријатието има 
филијала на подрачјето на другата држава дого-
ворничка. ? 

Член 7 
(1) За посадата на поморски брод важат прав-

ните прописи на онаа држава договорничка чие 
знаме го носи бродот. 

(2) Ако работникот, кој обично престојува на 
подрачјето на една држава договорничка привре-
мено биде запослен на поморски брод што носи зна-
ме на другата држава договорничка, од работодаве-
цот чие седиште е на подрачјето на првата држава 
договорничка, а не е сопственик на бродот, тогаш 
важат правните прописи на првата држава договор-
ничка како да е запослен на нејзиното подрачје. 

Член 8 
Членовите 5 до 7 важат аналогно за лицата што 

согласно правните прописи наведени во членот 2 се 
изедначени со работниците. 

Член 9 
(1) Ако државјанинот на една држава договор-

ничка го запосли таа Држава или раководител, член 
или службеник на едно, од официјалните претстав-
ништва на таа држава договорничка на подрачјето 
На другата држава договорничка, важат правните 
прописи на првата држава договорничка. 
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(2) Ако раб отникот наведен во ставот 1 пред по-
четокот на запослувањето бил настане! во земјата 
на запослувањето, тој може во рок од три месеци 
од почетокот на запослувањето да одбере примена 
на правните прописи на земјата на заложувањето. 
За изборот треба да се извести работодавецот. Из-
браните правни прописи важат од денот на известу-
вањето. 

Член 10 
По заедничко барање на заинтересираниот ра-

ботник и работодавецот или по барање на лице кое 
со него е изедначено во смисла на членот 8, над-
лежниот орган на државата договорничка чии прав-
ни прописи, согласно членовите 5 до 9 би требало да 
се применат, може да дозволи ослободување од при-
мена на тие правни прописи, ако врз односното лице 
и понатаму се применуваат правните прописи на 
другата држава договорничка. При одлучувањето 
треба да се води сметка за начинот и околностите 
на запослувањето. Пред донесувањето на одлуката 
треба на надлежниот орган на другата држава дого-
ворничка да му се даде можност да заземе став по 
тоа. Ако работникот не е запослен на нејзиното под-
рачје, тогаш се смета како да е таму запослен. 

Член 11 
Правните прописи на една држава договорничка 

за непостоење на право на давачка или за ограни-
чување на давачката, додека се извршува некоја 
работа или додека постои задолжително осигурува-
ње, се применуваат исто така и врз идентичните со-
стојби што постојат во другата држава договорничка. 

О Д Д Е Л II 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а 1 

Здравствено осигурување 

Член 12 
(1) За правото на доброволно осигурување, пра-

вото на давачка и траење на давачката се собираат 
според правните прописи на обете држави договор-
нички навршеното време на осигурувањето и вре-
мето на уживање на давачката, доколку не се одне-
суваат на исто време. 

(2) Ставот 1 важи аналогно за давачките, чие 
признавање зависи од наоѓањето на носителот. 

Член 13 
(1) Врз доброволното осигурување според прав-

ните прописи на една држава договорничка не вли-
јае престојот на подрачјето на другата држава до-
говорничка. 

(2) Ако некое лице, што било осигурено според 
правните прописи на една држава договорничка, го 
пренесе своето живеалиште на подрачјето на дру-
гата држава договорничка, може доброволно да го 
продолжи осигурувањето според нејзините правни 
прописи. При тоа истапувањето од задолжителното 
осигурување е изедначено со истапувањето од до-
броволното осигурување. Осигурувањето се продол-
жува 

во Сојузна Република Германија 
кај општата месна болесничка благајна надлеж-

на според местото на живеење или, таму каде што 
таа не постои, кај покраинската благајна надлежна 
за тоа место, 

во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

во комуналниот завод за социјално осигурување 
надлежен според местото на живеење. 

(3) Ставот 2 важи аналогно за лицата, чие право 
на натамошно осигурување се изведува од осигуру-
вањето на некое друго лице. 

Член 14 
(1) Членот 4 став 1 важи за лице: 

а) кое, откако настанал осигурениот случај, 
ќе го Пренесе своето место на престој на подрачјето 
на другата држава договорничка, само ако надлеж-
ниот носител претходно се согласи со промената на 
местото на престој; 

б) кај кое осигурениот случај настанал за 
време на привремен престој на подрачјето на дру-
гата држава договорничка, само ако поради него-
вата состојба му е потребно итно давање на давачка; 

, в) кај кое осигурениот случај настанал по 
истапување од осигурувањето, само ако лицето о-
тишло на подрачјето на другата држава договор-
ничка, за да прифати понудена работа. 

(2) Согласноста според ставот 1 може да се од-
бие само поради здравствена состојба на лицето. Таа 
може дополнително да с.е даде ако лицето од оправ-
дани причини претходно не барало согласност. 

(3) Членот 4 став 1 не важи за лице за кое мо-
жат да се бараат давачки според правните прописи 
на државата договорничка, на чие подрачје тоа пре-
стојува. 

(4) Ставот 1 букви а) и б) и ставот 2 не важат 
за давачка во случај на мајчинство. 

Член 15 
(1) Кај примената на членот 4 став 1 давачки во 

натура даваат: 
во Сојузна Република Германија 
општата месна болесничка благајна надлежна 

според местото на живеење, а таму каде што таа не 
постои, покраинската болесничка благајна надлеж-
на за тоа место, 

во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

комуналниот завод за социјално осигурување 
надлежен според местото на живеење. 

(2) За давање на давачки во натура важат про-
писите што се меродавни за носителот на местото 
на живеење освен правните прописи за траењето на 
давачките, за кругот на членовите на семејството 
што треба да се земат предвид како и правните про-
писи за процесната постапка што се однесуваат на 
овие давачки. 

(3) Протези или натурални давачки во натура од 
поголемо финансиско значење, освен во случаите на 
безусловна итност, се даваат само доколку се согла-
си со тоа надлежниот носител. Безусловна итност 
постои, ако давачката не може да се одложи, а жи-
вотот или здравјето на лицето да не се загрози се-
риозно. 

(4) Лицата и установите, кои со носителите на-
ведени во ставот 1 склучиле договори за давање на 
давачки во натура за осигурениците на тие носители 
и нивните членови на семејството, се должни да им 
даваат во натура и на лицата наведени во членот 4 
став 1 под истите услови "Како да се тие лица и нив-
ните членови на семејството осигурени кај носите-
лите наведени во ставот 1 како и договорите да се 
протегаат и врз тие лица. 

Член 16 
Ка ј примената на членот 4 став 1, по барање на 

надлежниот носител се уплатуваат давачките во 
пари од страна на носителот на местото на живеење 
наведено во членот 15 став 1. 

Член 17 
(1) Врз лице што прима рента (пензија) од рент-

ните осигурувања (пензиски осигурувања) на двете 
држави договорнички или што поднесло барање за 
такво примање, ќе се применат, не засегајќи во од-
редбите на ст. 2 и 3, правните прописи за здравстве-
ното осигурување на уживателите на рента (ужива-
тел на пензија) на онаа држава договорничка на чие 
подрачје живее односното лице. 

(2) Ако во ставот 1 наведениот уживател на рен-
та (уживател на пензија) го пренесе местото на жи-
веење на подрачјето на другата држава договорнич-
ка, ќе се применат правните прописи за здравстве-
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ното осигурување на уживателите на рента (пен-
зија) на првата држава договорничка до крајот на 
месецот за кој последен пат се исплатуваат рентите 
(пензиите) на подрачјето на таа држава договор-
ничка. 

(3) Ако во ставот 1 наведениот подносител бара 
да го пренесе своето место на живеење од подрачјето 
на една држава договорничка на подрачјето на дру-
гата држава договорничка, важат правните прописи 
на првата држава договорничка до крајот на месе-
цот во кој носителот на рентното осигурување (пен-
зиското осигурување) на другата држава договор-
ничка ќе узнае за промената на живеалиштето. 

(4) Ако едно лице прима рента (пензија) од рент-
ното осигурување (пензиското осигурување) само на 
една држава договорничка или ако поднесло бара-
ње за рента (пензија), аналогно важи членот 4 став 
1 во поглед на обврската на осигурувањето според 
правните прописи за здравственото осигурување на 
уживателите на рента. 

Член 18 
(1) Надлежниот носител му ги надоместува на 

носителот на местото на престојување износите по-
трошени според чл. 15 и 16, освен административ-
ните трошоци. 

(2) Надлежните органи можат по предлог на за-
интересираните носители да договорат, заради упро-
стување на администрацијата, износите потрошени 
според членот 15 во сите случаи или во определени 
групи случаи да се надоместуваат во паушални из-
носи. 

Г л а в а 2 

Осигурување за случај на несреќа при работата 
Член 19 

(1) Ако правните прописи на една држава до-
говорничка предвидуваат при утврдувањето степе-
нот на намалување на способноста за стопанисува-
ње поради несреќа при работата (професионално 
заболување) во смисла на тие правни прописи, да 
мора да се води сметка за порано настанатите не-
среќи при работата (професионални заболувања), 
тогаш тоа важи и за порано настанатите несреќи 
при работата што потпаѓаат под правните прописи 
на другата држава договорничка. Со несреќите (за-
болувањата) што треба да се земат предвид се изед-
начуваат несреќите или случаите на обесштетување 
кои како такви се признаени според другите јавно-
-правни прописи. 

(2) Носителот надлежен за обесштетување на 
подоцна настанатиот осигурен случај, ја утврдува 
својата давачка според степенот на намалувањето 
на способноста за стопанисување што настапило по-
ради несреќа при работата (професионално заболу-
вање), што тој мора да го земе предвид според на-
ционалните прописи што важат за него. 

Член 20 
(1) За право на давачка врз основа на професио-

нално заболување, носителот на една држава дого-
ворничка ги зема предвид и работите вршени на 
подрачјето на другата држава договорничка, што 
според својата природа можат да го предизвикаат 
тоа заболување. Ако при тоа, според правните про-
писи на обете држави договорнички, постои право 
на давачка, давачките во натура и давачките во па-
ри, освен рентата, се даваат само врз основа на 
правните прописи на онаа држава договорничка, на 
чие подрачје живее овластеното лице. Секој носител 
го дава само оној дел од рента, што му одговара на 
односот на траењето на работата на подрачјето на 
сопствената држава договорничка спрема траењето 
на работата за која мора да се води сметка според 
првата реченица. 

(2) Ставот 1 важи и за давање на семејна рента 
и помош на семејството на умрениот. 

Член 21 
ѕ (1) Членот 4 став 1 важи во поглед давачката во 

натура за едно лице, кое за време на лекувањето 

местото на престојот го пренесло на подрачјето на 
другата држава договорничка, само ако надлежниот 
носител претходно се согласи со промената на ме-
стото на престојот. 

(2) Согласност според ставот 1 може да се одбие 
само поради здравствената состојба на тоа лице. 
Таа може дополнително да се даде, ако лицето од 
оправдани причини претходно не побарало соглас-
ност. 

Член 22 
(1) Ако носителот на една држава договорничка 

треба да му даде давачки во натура на лице на под-
рачјето на другата држава договорничка, тие да-
вачки не засегајќи го ставот 3, ги даваат 

во Сојузна Република Германија 
општата месна болесничка благајна надлежна 

за местото на живеење или, каде што таква не по-
стои, покраинската болесничка благајна надлежна 
за тоа место, 

во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

комуналниот завод за социјално осигурување 
надлежен според местото на живеење. 

(2) За давање натурални давачки важат прав-
ните прописи што се меродавни за носителот на ме-
стото на живеење. 

(3) Ако. според ста-вот 1 треба да се даде про-. 
фесионална помош, неа ја дава носителот на осигу-
рувањето за случај ,на несреќа при работата на 
подрачјето на државата на живеалиштето според 
правните прописи што важат за него. Надлежен 
е оној носител на осигурување за случај на несреќа 
при работата, кој би бил надлежен кога за правото 
на давачки би требало да се одлучи сггоред правните 
прописи на таа држава договорничка. 

(4) Наместо носителот наведен во ставот 1 да-
вачки може да даде носителот на осигурување за 
случај на несреќа при работата наведен во ставот 3 
втора реченица. 

(5) Во членот 15 ст. 3 и 4 важат аналогно. 
(6) Давачките во пари, освен рентата, отпремнина-

та, трошоците за нега и посмртнините, помошта ја 
исплатува по барање на надлежниот носител носи-
телот наведен во ставот 1. 

Член 23 
(1) Надлежниот носител му ги надоместува на 

носителот на местото на живеење износите потро-
шени врз основа на членот 22, освен администра-
тивните трошоци. 

(2) Надлежните органи можат по предлог на 
заинтересираните носители да договарат заради у-. 
простување на администрацијата во сите случаи 
или во определени групи случаи потрошените изно-
си да се надоместуваат во пазчпални износи. 

Член 24 
Отпрем,нина наместо рента поради живеење 

на носителот на правото на подрачјето на другата 
држава договорничка може да се признае само по 
барање на носителот на правото. 

Г л а в а 3 
Пензиско и инвалидско осигурување 

Член 25 
(1) Ако врз основа на правните прописи на обе-

те држави договорнички постои време на осигуру-
вање што се засметува за здобивање со право на 
давачка според правните прописи што треба да се 
применат, се зема предвид и времето на осигурува-
ње што според правните прописи на другата држава 
договорничка се засметува доколку не се однесува 
на ист период. Тоа аналогно важи за давачките што 
се признаваат според наоѓањето на носителот. Во 
која мера може да се засмета, времето на осигуру-
вање се определува според правните прописи што 
ја утврдуваат можноста за засметување. 

(2) Ако со оглед или без оглед на ставот 1 пра-
вото на рента постои според правните прописи на 
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обете држави договорнички, и ако според прав-ните 
прописи ,што се применуваат треба заради пресме-
тување на рентата да се засметува време на осигу-
рување пократко од дванаест месеци/ барање за 
рента не може да се постави врз основа на тие прав-
ни прописи. Во тој случај времето на осигурување 
за пресметување на рентата се изедначува со време-
то на осигурување што се засметува според правни-
те прописи на другата држава договорничка не за-
сегајќи во членот 26 став 1 без оглед кога е тоа 
навршено. ' 

Член 26 
(1) Пензискиот основ се зема само од она време 

на осигурување што треба да се земе предвид спо-
ред правните прописи што се применуваат. 

(2) Ако според правните прописи што се приме-
нуваат постои право на давачка, кое се определува 
водејќи сметка за децата на носителот на правото 
или со нив изедначени деца, барање не 
може да се поднесе се додека носителот на 
правото живее на подрачјето на другата др-
жава договорничка, и додека за исто дете 
можат да се бараат соодветни давачки според прав-
ните прописи на таа држава договорничка наведени 
во членот 2. Тоа важи и кога давачките се содржани 
во семејните ренти како делови на давачки или се 
признаваат покрај нив. Ако носителот на правото 
живее во трета држава/ барање може да се поднесе 
само според правните прописи на државата дого-
ворничка на чие подрачје носителот на правото по-
следен пат живеел. Дко правото на односната да-
вачка постои само според правните прописи на една 
држава договорничка, тоа се признава само во поло-
вина износ, ако условите за барањето се исполнети 
само земајќи го предвид членот 25 став 1. 

Член 27 
За германскиот носител важи следното: 
1. Времето на осигурување што според членот 

25 се зема предвид, и се доделува на онаа гранка на 
осигурување чијшто носител е надлежен за опреде-
лување на давачки исклучително според герман-
ските прописи. 

2. При укинувањето на рударските давачки за 
израмнување, југословенските рударски претприја-
тија се изедначуваат со германските рударски прет-
пријатија. 

3. Ако условите за правото на рента се испол-
нети само земајќи го предвид членот 25 став 1, до-
датното време се засметува само напола. 

4. АКО обврската на осигурувањето зависи од 
тоа дали бројот на уплатените придонеси е помал од 
определениот број, при одлучувањето за обврската 
на осигурувањето ќе се земе и времето на придо-
несите според југословенските правни прописи. 

5. Времето на осигурување што според членот 
25 став 1 се зема предвид се засметува само во ефек-
тивно траење. 

Г л а в а 4 
Додатоци на деца 

Член 28 
(1) Лице што е запослено на подрачјето на 

една држава договорничка и е подложено на прав-
ните прописи на таа држава, има според нејзините 
правни прописи право на додаток на децата кои 
живеат на подрачјето на другата држава договор-
ничка како тие деца да живеат на подрачјето на 
првата држава договорничка. 

(2) Под условите утврдени со правните прописи 
што се применуваат, се сметаат како деца: 

а) брачни деца, 
б) посиночиња кои живеат во домаќинството на 

очувот или маштеата, 
в) деца признаени како брачни, 
г) посвоени деца, 
д) вонбрачни деца (во однос кон таткото, меѓу-

тоа, само ако е утврдено неговото татковство или 
неговата обврска на издржување). 

(3) Барање според ставот 1 не може да се под-
несе ако лицето запослено на подрачјето на држа-
вата договорничка во која децата живеат има право 
на додаток на деца според правните прописи на таа 
држава. Не се применуваат правните прописи кои 
го исклучуваат таквото право во врска со живеа-
лиштето на лицата наведени во ставот 1. 

(4) Ако за работникот во текот на еден кален-
дарски месец важеле правните прописи на едната 
и другата држава договорничка, и ако додатокот на 
деца се исплатува месечно според правните прописи 
што се применуваат, се исплатува оној износ што 
му одговара на бројот на календарските денови за 
кое време работникот бил запослен на територијата 
на таа држава договорничка и кога за него важеле 
нејзините правни прописи. 

(5) Ако според правните прописи на една држава 
договорничка здобивањето со право на додаток на 
деца зависи од тоа дали е навртено времето на 
осигурување или со него изедначеното време, се зе-
ма предвид целото време што е едноподруго навр-
тено на двете држави договорнички. 

О Д Д Е Л III 

РАЗНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а 1 

Административна и правна помош 

Член 29 
(1) Носителите, здруженијата на носителите,-ор-

ганите и судовите на државите договорнине си 
укажуваат заемна помош при спроведувањето на 
оваа спогодба, како да ги применуваат правните 
прописи што важат за нив. Помошта е бесплатна, 
освен трошоците во готово. 

(2) Ставот I прва реченица важи и за лекар-
ските прегледи. Трошоците на прегледите, патните 
трошоци, загубата на заработката, трошоците на 
сместување заради испитување и другите трошоци 

' во готово, освен поштенските трошоци, ги надомес-
тува органот кој го барал тоа. Трошоците не се 
надоместуваат ако лекарскиот -преглед е во интерес 
на надлежните носители на обете држави договор-
нички. 

Член 30 
(1) Извршните одлуки на судовите како и извр-

шните исправи на носителите или органите на една 
држава договорничка за придонесите и други поба-
рувања од социјалното осигурување се признаваат 
во другата држава договорничка. 

(2) Признавањето може да се одбие само ако е 
во спротивност со јавното уредување на државата 
договорничка, во која треба да се признае одлуката 
или исправата. 

(3) Извршните одлуки и исправи признаени врз 
основа на ставот 1, се извршуваат во другата држа-
ва договорничка. Извршната постапка се води спо-
ред правните прописи што во државата договорнич-
ка, на чие подрачје треба да се извршат, важат за 
извршување на соодветни одлуки или исправи 
издадени во таа држава. Примерокот на одлуката 
или исправата мора да биде снабден со потврда за 
извршност (клаузула за извршност). 

(4) Побарувањата на носителите на подрачјето 
на една држава договорничка во поглед заостато-
ците на придонесите имаат при присилното извр-
шување во стечајната постапка и во постапката на 
порамнување на подрачјето на другата држава дого-
ворничка исти права на првенство како и соодвет-
ните побарувања на подрачјето на таа држава дого-
ворничка. 

Член 31 
(1) Ако исправите или други списи што се под-

несуваат до органите на една држава договорничка, 
наведени во членот 29 став 1, делумно или сосема 
се ослободени од даноци или такси, вклучувајќи ги 
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и конзуларните такси и административните давачки, 
тоа ослободување се протега и врз исправите или 
други списи што се поднесуваат до соодветните ор-
гани на другата држава договорничка при спрове-
дувањето на правните прописи наведени во членот 
2 став 1. 

(2) За исправите, што при спроведувањето на 
правните прописи наведени во членот 2 став 1 се 
поднесуваат до некој орган на една држава дого-
ворничка наведен во членот 29 став 1, при употре-
бата пред органите на другата држава договорничка, 
не е потребна легализациј.а или некоја слична фор-
малност. 

Член 32 
Органите наведени во членот 29 став 1, во спро-

ведувањето на правните прописи наведени во членот 
2 став 1 од оваа спогодба, можат меѓусебно и со 
заинтересираните лица и нивните претставници не-
посредно да општат на своите службени јазици. Се 
применуваат правните прописи за користење на 
преведувачи; Пресудите, решенијата или други спи-
си можат да се достават непосредно со препорачано 
писмо со повратница до лице што престојува на под-
рачјето на другата држава договорничка. 

Член 33 
(1) Ако е барањето за давачка поднесено според 

правните прописи на една држава договорничка до 
органот во другата држава договорничка, на кој му 
е дозволено примање на барања за соодветна да-
вачка според правните прописи што важат за него, 
се смета дека барањето е поднесено до надлежниот 
носител. Тоа аналогно важи за другите барања, како 
и за изјавите и правните средства. 

(2) Барањето за давачка според правните про-
писи на една држава договорничка важи и како 
барање за соодветна давачка според правните про-
писи на другата држава договорничка. 

Г л а в а 2 

Спроведување и толкување на Спогодбата 

Член 34 
(1) Надлежните органи можат да се договорат 

за административните мерки потребни за спроведу-
вање на Спогодбата. Тие меѓусебно се известуваат 
за измените и дополненијата на правните прописи 
што важат за нив и што се наведени во членот 2. 

(2) За спроведувањето на Спогодбата, секоја др-
жава договорничка ги определува органите за врска. 
Тоа се: 

во Сојузна Република Германија 
за осигурување за случај на болест 
Сојузниот сојуз на месните болеснички благај-

ни, Бад Годесберг; 
за осигурување за случај на несреќа при рабо-

тата 
Главниот сојуз на занаетчиските професионал-

ни задруги, регистрирано здружение, Бон; 
за рентно осигурување на работниците 
Покраинскиот осигурителен завод Niederbayern-

-Oberpfalz, Landshut; 
за рентно осигурување на службениците 
Сојузниот осигурителен завод за службеници, 

Берлин; 
за рударско рентно осигурување 
Рурската рударска заедница, Bochum; 
за пензиско осигурување на братинските бла-

гајни 
Покраинскиот осигурителен завод за Saarland, 

Saarbrueken; 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 35 
(1) Ако лицето; кое според правните прописи на 

една држава договорничка треба да добие надомес-

ток за штета настаната на подрачјето на другата 
држава договорничка, а според нејзините прописи 
има право на надоместок на штета Од трето лице, 
ова право на надоместок преминува врз носи-
телот на првата држава договорничка според прав-
ните прописи што важат за него. 

(2) Ако носителот на една држава договорничка 
според нејзините правни прописи има оригинерно 
право на надоместок на штета од трето лице, тоа 
право го признава другата држава договорничка. 

(3) Ако правата на надоместок во поглед иден-
тичните давачки за ист случај ги има како носите-
лот од една држава договорничка така и носителот 
од другата држава договорничка, носителот од ед-
на држава договорничка по барање на носителот од 
другата држава договорничка го поставува исто така 
и нејзиното барање за надоместок. Трето лице може 
побарувањето на обата носители да го намири со 
плаќање на еден или на друг носител со ослободу-
вачко дејство. Во меѓусебниот однос носителите 
се должни да се намират во сразмер со давачките 
што мораат да ги дадат. 

Член 36 
Давачки во пари може носителот од една др-

жава договорничка да му дава на лицето, кое жи-
вее на подрачјето на другата држава договорничка, 
во своја валута со ослободувачко дејство. За пре-
сметката помеѓу носителот и корисникот е меро-
давен дневниот курс, земен за основа при праша-
њето на давачките во пари. Ако еден носител тре-
ба да му плаќа на носителот на другата држава 
договорничка, плаќањето се врши во валутата на 
другата држава договорничка. Ако носителот во 
случаите од чл. 30 и 35 треба да му плаќа на носи-
телот на другата држава договорничка, плаќањ,ето 
ќе се врши во валутата на првата држава договор-
ничка. 

Член 37 
(1) Ако носителот на една држава договорничка 

неосновано давал давачки во пари, тој неосновано 
исплатен износ може да се запре во корист на но-
сителот при некое подоцнежно плаќање на соодвет-

на давачка според правните прописи на другата 
држава договорничка. 

(2) Ако носителот на една држава договорничка 
плаќал аконтација во врска со правото на некоја 
давачка според правните прописи на другата држа-
ва договорничка, исплатениот износ се запира од 
давачката во корист на тој носител. 

(3) Ако едно лице според правните прописи на 
една држава договорничка има право на давачка 
во пари, временскиот период, за кој тоа лице или 
неговите членови на семејството примале помош од 
страна на носителот на социјалните грижи на дру-
гата држава договорничка, таа давачка во пари ќе 
се запре по барање и во корист на носителот на 
социјалните грижи како тој носител на социјалните 
грижи да има седиште на подрачјето на првата 
држава договорничка. 

Член 38 
(1) Спорните прашања помеѓу двете држави до-

говорнички за толкувањето или примената на Спо-
годбата треба, доколку е можно, да ги решат над-
лежните органи. 

(2) Ако спорните прашања на овој начин не 
,можат да се решат, тогаш по барање на една држа-
ва договорничка, се изнесуваат пред арбитражен 
суд. 

(3) Арбитражниот суд се формира од случај до 
случај, при што секоја држава договорничка опре-
делува еден член, а обата члена спогодбено назна-
чуваат државјанин на некоја трета држава како 
претседател, кого го поставуваат владите на обете 
држави договорнички. Членовите се определуваат 
во рок од два месеца, претседателот во рок од три 
месеци откако една држава договорничка ќе ја из-
вести другата дека бара спорот да се изнесе пред 
арбитражен суд, 
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(4) Ако роковите наведени во ставот 3 не бидат 
одржани, во недостиг на друг договор, секоја др-
жава договорничка може да го замоли претседате-
лот на Меѓународниот суд да ги изврши потребните 
именувања. Ако претседателот е државјанин на 
едва држава договорничка, или од некоја друга 
причина е спречен, именувањето треба да го извр-
ши по ранг следниот член на судот кој не е држав-
јани-н на една држава договорничка. 

(5) Арбитражниот суд одлучува со мнозинство 
гласови врз основа на договорите што постојат по-
меѓу - странките и општото меѓународно право. Не-
говите одлуки се задолжителни. Секоја држава до-
говорничка ги поднесува трошоците на својот член 
како и трошоците за заступување во постапката 
пред арбитражниот суд; трошоците за претседате-
лот и другите трошоци ги поднесуваат државите 
договорнички -во еднакви делови. Арбитражниот 
суд може и на друг начин да ги регулира трошоците. 
Во сето друго арбитражниот суд сам ја утврдува 
својата постапка. 

О Д Д Е Л IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
(1) Доколку не е определено поинаку оваа спо-

годба не засновува никакво право на плаќање да-
вачки за времето пред нејзиното влегување во сила. 

(2) При примената ,на оваа спогодба ќе се земат 
предвид и фактите што се значајни според правните 
прописи на државите договорнички од времето пред 
нејзиното влегување во сила. 

(3) Правосилноста на поранешните одлуки не 
претставува пречка за примена на Спогодбата. 

(4) Рентите определени пред влегувањето во сила 
на оваа спогодба, можат, водејќи сметка за неа, пов-
торно да се определат и по службена должност. Во 
тие случаи, не, засегајќи во членот 33 став 2, денот 
на кој носителот ја започнал постапката важи како 
ден на поднесување на барањето според правните 
прописи на другата држава договорничка. Рентата 
се плаќа во досегашната височина ако новоопреде-
лепата рента би била помала. 

Член 40 
Приложениот завршен протокол е составен дел 

на оваа спогодба. 

Член 41 
Оваа спогодба важи и за Ланд Берлин, доколку 

Владата на Сојузна Република Германија во рок од 
три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
спогодба на Владата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија не и даде спротивна изјава. 

Член 42 
(1) За Спогодбата е потребна ратификација"; ра-

тификациоиите инструменти ќе се разменат што е 
можно порано во Бон. 

(2) Оваа спогодба влегува во сила првиот ден на 
вториот месец по истекот на месецот во кој се разме-
нети ратификационите инструменти. 

Член 43 
(1) Спогодбата се склучува на неопределено вре-

ме Секоја држава договорничка може да ја откаже 
во рок од три месеци пред истекот на календарската 
година. х 

(2) Одделот II глава 4 престанува да важи една 
година по денот, кога со измена на друга спогодба 
за социјалното обезбедување, што Сојузна Република 
Германија ја склучила со трети држави, е правосил-
но ограничена давачката на додатокот на деца спо-
ред таа спогодба. Ако до тој ден помеѓу државите 
договорнички била склучена спогодба за измена на( 
одделот II глава 4 но уште не е влезена во сила, со' 
влегувањето во сила на таа спогодба за измена прес-

танува да важи одделот II глава 4, но најдоцна една 
година по денот наведен во првата реченица. 

(3) Во случај на престанок на важноста на оваа 
спогодба поради отказ, нејзините одредби и поната-
му ќе важат за правата на давачка што се дотогаш 
степени; правните прописи за исклучување на некое 
право или мирување или одземање на давачка пора-
ди престој во странство, нема да се применуваат на 
тие права. 

Во потврда на што ополномоштените ја потпи-
шаа оваа спогодба и ги ставија своите печати. . 

Работено во Белград на 12 октомври 1968 година 
во четири оригинали, два на српскохрватски а два 
на германски јазик, при што секој текст е подеднак-
во задолжителен. 

За Социјалистичка 
Федеративна Република За Сојузна 

Југославија Република Германија 
А. Полајнар, с. р. П. Блахштајн, с. р. 

ЗАВРШЕН ПРОТОКОЛ 
КОН СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

При потпишувањето на Спогодбата за социјално-
то обезбедување, склучена данес помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Сојуз-
на Република Германија ополномоштениците на обе-
те држави договорнички изјавија дека постои со-
гласност во следното: 

1. Кон членот 2 на Спогодбата: 
а) Одделот II глава 3 на Спогодбата не важи за 

пензиското осигурување на братинските благајни 
што постојат во Сојузна Република Германија. 

б) Правните 'прописи наведени во ставот 1 број 
2 букви а) до в) ги вклучуваат исто така и пропи-
сите за обесштетување за случај на несреќа при ра-
ботата и професионални заболувања. 

ц) Спогодбата не се однесува на подоцнежните 
германски правни прописи за вклучување нови при-
падници на самостојните дејности во постојната 
гранка на рентното осигурување. 

д) Доколку според прописите наведени во ставот 
2 што се однесуваат на поделба на товарот, распре-
делбата на товарот од осигурувањето зависи од жи-
веењето, на односното лице во определениот ден на 
подрачјето на една држава договорничка, тогаш таа 
распределба останува и 'при подоцнежното пренесу-
вање на престојот на подрачјето на другата држава 
договорничка. 

2. Кон членот 3 на Спогодбата: 
а) Југословенските правни прописи, според кои 

исплатувањето на паричните давачки на носителите 
на правата во странство зависи од давања нарочна 
согласност, нема да се применуваат врз германските 
државјани, кои обично живеат вон од подрачјата на 
државите договорнички. 

б) Одредбите за поднесување на товарот на оси-
гурувањето во државните договори остануваат во 
сила. 

ц) Правните прописи на една држава договор-
ничка, што обезбедуваат учество на осигуреникот 
и работодавецот во органите на самоуправување на 
носителите и сојузите како и во правосудството на 
социјалното обезбедување, остануваат во сила. 

3. Кон членот 4 на Спогодбата: 
а) Ставот 1 не засега во германските правни про-

писи за давачките што произлегуваат од 
— несреќа при работата (професионално заболу-

вање), во часот кога повредениот не бил осигурен 
според сојузното право, 

— времињата на осигурување, што според со-
јузното право не се навршени. 

б) Југословенските прописи според кои плаќа-
њето на давачките во пари на корисниците во стран-



,Четврток, 27 февруари 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број .9 - Страна 291 

саво е условено со давање согласност, нема да се 
применуваат врз лицата наведени во членот 3 став 1 
на Спогодбата, доколку не се во прашање југосло-
венски државјани. 

4. Кон членот 5 на Спогодбата: 
Ако според правните прописи на една држава 

договорничка примање на некоја давачка повле-
кува ослободување од осигурување, примањето на 
соодветна давачка според правните прописи на дру-
гата држава договорничка има исто дејство. 

5. Кон членот 9 на Спогодбата: 
За лицата к,ои се запослени на денот на влегу-

вањето во сила на оваа спогодба, рокот утврден во 
ставот 2 почнува со овој ден. 

6. Кон членот 17 на Спогодбата: 
а) Ако според ставот 1 треба да се применат гер-

манските правни, прописи за осигурување за случај 
на болест на уживателите на ренти, југословенскиот 
носител на пензиското осигурување го запира од 
пензијата придонесот за трошоците на осигурување-
то за случај на болест во корист на носителот, кој 
според германските правни прописи ја определил 
или ќе ,ја определи рентата. 

б) Ако според ставот 4 треба да се применат гер-
манските правни прописи за здравственото осигуру-
вање за случај на болест на уживателите на ренти, 
надлежен е оној носител на осигурување за случај 
на болест кому што осигуреникот и последниот пат 
му припаѓал. Ако во тој случај би била надлежна 
општата месна болесничка благајна или покраинска-
та болесничка благајна или ниеден носител, лицето 
и припаѓа на Општата месна болесничка благајна 
Rad Godesberg. 

7. Кон членот 19 на Спогодбата: 
Ако според германските правни прописи прима-

њето на рента од рентното осигурување влијае врз 
височината на давачката од осигурувањето за случај 
на несреќа при работата, истото дејство го има и 
примањето на истовидна пензија според југословен-
ските правни прописи. 

8. Кон членот 25 на Спогодбата: 
Кога според југословенските правни прописи 

правото на пензија постои само ако се земе дредвид 
ставот 1, за нејзиното пресметување важи следното: 

Југословенскиот носител ја пресметува прво пен-
зијата што би припаѓала според внатрешните правни 
прописи што тој треба да ги примени кога целото 
време на осигурување, кое според германските прав-
ни прописи се зема предвид за пресметување на рен-
тата, исто така би било време на осигурување кое 
се зема предвид во смисла на внатрешните правни 
прописи што ги применува југословенскиот носител. 
Југословенскиот носител потоа го пресметува оној 
дел на пензијата, што му одговара на сразмерот по-
меѓу времето на осигурувањето, земено предвид спо-
ред внатрешните правни прописи, спрема збирот на 
времето на осигурување земено предвид според 
правните прописи на обете држави договорнички. 

9. Кон членот 26 на Спогодбата: 
Давачки во смисла на ставот 2 не се оние што се 

одобруваат според правните прописи наведени во 
членот 2 став 1 број 2 букви б) и в) на Спогодбата. 

10. Кон членот 30 на Спогодбата: 
Другите побарувања во смисла на ставот 1 прет-

ставуваат и права на надоместок наведени во чле-
нот 35 став 1 на Спогодбата. 

11. Кон членот 43 на Спогодбата: 
Државите договорнички се согласуваат дека за 

приспособување на Спогодбата навремено ќе пове-
дат преговори така што спогодбата за измените би 
можела да влезе во сила на.т доцна една година по 
терминот наведен во ставот 2 прва реченица. Во слу-
чај додатниот рок од една година да не биде дово-
лен, државите договорнички ќе обезбедат за работ-
ниците што не потпаѓаат под оваа спогодба, да не го 
продолжат прекинот во плаќање на додатокот на 
деца. 

12. а) Конвенцијата и Договорот од 10 март 1956 
година помеѓу Сојузна Република Германија и Феде-

ративна Народна Република Југославија за регу-
лирање на извесни побарувања од социјалното оси-
гурување (во понатамошниот текст „Договор"), до-
колку Договорот содржи регулирање за состојбите 
наведени во следната буква б), не важат како спо-
годби во смисла на германските правни прописи за 
рентите за странци; тие не засегаат во тие правни 
прописи. 

б) Несреќите при работата (професионални забо-
лувања) и времето на осигурување наведени во чле-
нот 1 став 1 буква б) од Договорот, важат како фак-
тички состојби настанати во југословенското соци-
јално осигурување, во смисла на германските правни 
прописи за рентите за странци. За пресметување на 
давачките тие така се оценуваат како. да не е склучен 
договорот. t 

ц) Ако лицето или член на семејството на умрено 
лице,, наведени во членот 1 став 1 буква б) од Дого-
ворот, по 1 јануари 1956 година но пред влегувањето 
во сила на оваа спогодба, го има напуштено посто-
јаното место на живеење, на подрачјето на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија^ то-
гаш за нив и во поглед на нивните права и очекува-
ните права наведени во Договорот, важат буквите 
а) и б) со дејство од денот на напуштањето на мес-
тото на живеењето, ако лицето или членот на семеј-
ството на такво умрено лице на денот на поднесува-
њето на барањето е германски државјанин. 

13. За примената во точката 12 од овој завршен 
протокол на наведениот договор од 10 III 1956 година 
важи следното: 

Очекуваното право во смисла на членот 1 од До-
говорот се утврдува само спрема осигуреникот. " 

Во потврда на што ополномоштениците ја пот-
пишаа оваа Спогодба и ги ставија своите печати. 

Работено во Белград на 12 октомври 1968 година 
ве четири оригинали, два на српскохрватски јазик, а 
два на германски, при што секој текст, е еднакво за-
должителен. 

За Социјалистичка . 
Федеративна За Сојузна 

Република Југославија Република Германија 
А. Полајнар, с. р. П. Блахштајн, с. р. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", до-
колку со посебна спогодба со Сојузна Република 
Германија не биде утврдено одредбите на Спогодбата 
што се однесуваат на детскиот додаток да можат, 
врз база на реципроцитет, да се применуваат и по-
рано. 

105. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИ-
КАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗАПОСЛЕ-

НОСТ 

Се прогласува Законот за ратификација на Спо-
годбата помеѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и Сојузна Република Германија 
за осигурување во случај на незапосленост, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 11 февруари 1969 година и на седни-
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дата на Социјално-здравствениот собор од 12 фе-
вруари 1969 година. 

ПР бр. 775 
13 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател, 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМА-

НИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА 
НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата помеѓу Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и Сојуз-
на Република Германија за осигурување во случај 
на незапосленост, потпишана во Белград на 12 ок-
томври 1968 година во оригинал на српскохрватски 
јазик и германски јазик. 

Член 2 
Текстот на Спогодбата помеѓу Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и Сојузна Ре-
публика Германија за осигурување во случај на не-
запосленоет гласи: 

С П О Г О Д Б А 
ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОЈУЗНА РЕПУ-
БЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУ-

ЧАЈ НА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Сојузна Република Германија 

со желба да ги регулираат односите помеѓу 
обете држави во областа на социјалното обезбеду-
вање за случај на незапосленост, се согласија да ја 
склучат следната Спогодба: 

О д д е л I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одредби за поимите 

1 
Во оваа спогодба изразите значат: 
1) „подрачје" 
во однос на Социјалистичка Федеративна Репу-

блика Југославија — нејзината државна територија; 
во однос на Сојузна Република Германија — 

подрачје на важноста на Основниот закон за Сојуз-
на Република Германија; 

2) „државјанин" 
во однос на Социјалистичка Федеративна Репу-

блика Југославија — нејзин државјанин; 
во однос на Сојузна Република Германија — 

Германец во смисла на Основниот закон за Сојуз-
на Република Германија; 

3) „правни прописи" 
закони, уредби, статути и други општи правни 

прописи што се однесуваат на гранките на социјално 
обезбедување наведени во членот 2 став 1; 

4) „надлежна власт" 
во однос на Социјалистичка Федеративна Репу-

блика Југославија — Сојузниот совет за труд; 
во однос на Сојузна Република Германија - со-

јузниот министер за труд и. социјално уредување; 
5) „носител" — ' 
установа или надлештво во чија надлежност 

спаѓа спроведувањето на правните прописи наведе-
ни во членот 2 став 1; 

6) „член на семејство" — 
член на семејство во смисла на правните про-

писи што треба да се применат; 
7) „запослување" — 
запослување или дејност во смисла на правните 

прописи што треба да се применат. 

Член 2 
Стварна област на важење 

(1) Оваа спогодба се однесува: 
1) на југословенските правни прописи за матери-

јалното обезбедување во случај на незапосленост; 
2) на германските правни прописи за осигуру-

вање за случај на незапосленост и незапосленичка 
помош. 

(2) Правни прописи во смисла на ставот 1 не се 
оние што за државата договорничка произлегуваат 
од меѓународните договори или наддржавното право, 
или служат за нивно извршување. 

Член 3 
Опфатени лица 

Оваа спогодба важи, доколку со правните про-
писи во смисла на членот 6 став 2 или членот 6 став 
3 не се определува поинаку, за 

а) државјаните на државите договорнички; 
б) бегалците во смисла на членот 1 од Конвен-

цијата за правната положба на бегалците од 28 јули 
1951 година. 

Член 4 
Начело на еднакво третирање 

Лицата за кои важи оваа спогодба според членот 
3 се изедначени во своите права и должности од 
правните прописи на обете држави договорнички 
наведени во членот 2 доколку во членот 22 не е 
определено поинаку. 

Член 5 
Дејството на приходите или условите за запослување 
врз обврската за осигурување и врз давачките на 

територијата на другата држава договорничка 

Доколку според прописите на една држава до-
говорничка некоја давачка од социјалното осигуру-
вање или приход од друг вид или запослување спо-
ред оваа спогодба има правно дејство врз обврската 
за осигурување или врз некоја давачка, тогаш ис-
тото дејство го имаат и истородните давачки и исто-
родните приходи од територијата на другата држава 
договорничка и истородното запослување од тери-
торијата на другата држава договорничка. 

О д д е л И 

ОБВРСКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НА 
НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

Член 6 
Општо начело 

(1) Обврската за осигурување на работниците се 
определува според правните прописи на онаа држава 
договорничка на чија територија се запослени; ова 
исто така важи, ако работодавецот се наоѓа на тери-
торијата на другата држава договорничка. 

(2) За посадата на поморски брод важат прав-
ните прописи на онаа држава договорничка чие 
знаме го носи. Ако работникот, што постојано пре-
стојува на територијата на една држава договорнич-
ка, привремено го запослил на поморски брод што го 
носи знамето на другата држава договорничка, 
работодавецот што своето седиште го има на тери-
торијата на првата држава договорничка а не е 
сопственик на бродот, важат правните прописи на 
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првата држава договорничка како да е запослен 
на нејзината територија. 

(3) Ако врз основа на Спогодбата за социјалното 
обезбедување помеѓу Сојузна Република Германија 
и Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија врз запослувањето, што се врши на територи-
јата на една од државите договорнички, се примену-
ваат правните прописи на другата држава договор-
ничка, тогаш важат правните прописи на другата 
држава договорничка што се наведени во членот 2. 

О д д е л III 

ПРАВО НА ДАВАЧКА 

Член 7 

Општо начело 

. При утврдување правото на давачка, височината 
на давачката и траењето на давачката, како и во 
поглед,на, постапката, се применуваат правните про-
писи на онаа држава договорничка на чија терито-
рија е истакнато тоа право, доколку во овој оддел 
не е определено поинаку. 

Член 8 

Земање предвид на времето на осигурување на-
вртено на територијата на другата држава договор-

ничка за исполнување на времето на чекање 

(1) Ако барањето му се поднесе на носителот на 
онаа држава договорничка во која работникот оста-
нал незапослен, овој носител, доколку е потребно за 
исполнување на времето на чекање, ќе ги земе пред-
вид времињата на осигурување навршени на тери-
торијата на другата држава договорничка во послед-
ните две години пред поднесување на барањето како 
да се во прашање времиња на осигурување наврше-
ни според правните прописи на првата држава дого-
ворничка. Меѓутоа, тоа важи само тогаш ако работ-
никот по своето последно влегување на територијата 
на државата договорничка во која останал незапо-
слен бил запослен најмалку четири недели, 

(2) Ако барањето му се поднесе на носителот на 
територијата на другата држава договорничка, овој 
носител, доколку е потребно за исполнување на вре-
мето на чекање, ќе ги земе предвид времињата на 
осигурување навршени на територијата на првата 
држава договорничка во последните две години 
пред поставувањето на барањето, како да се во пра-
шање времиња на осигурување навршени според 
правните прописи што важат за носителот на дру-
гата држава договорничка. Меѓутоа тоа важи само 
ако 

а) работникот останал незапослен без своја кри-
вица ; 

б) носителот на првата држава договорничка му 
го одобрил враќањето на работникот на територијата 
на државата договорничка чиј државјанин е работ-
никот и 

в) работникот во рок од шест недели, сметајќи 
од денот на престанувањето на работниот однос, или 
од примањето на давачките за случај на незапосле-
ност во првата држава договорничка, поставил ба-
рање за давачка во другата држава договорничка. 

Работникот треба да бара одобрение пред вра-
ќањето; во итните исклучителни случаи може да 
поднесе молба и по враќањето во рок од шест недели 
по завршувањето на работниот однос или по прима-
њето на давачката за случај на незапосленост. 

(3) Одобрение се издава само ако незапослениот: 
а) од почетокот на незапосленоста за непреки-

нато време од најмалку четири недели примал да-
вачки за полна незапосленост според правните про-
писи на првата држава договорничка, или 

б) пред почнувањето на незапосленоста бил нај-
малку три години запослен на територијата на пр-

вата држава договорничка и подлежал на нејзините 
правни прописи. 

Во случајот од буквата а) одобрение може да се 
издаде и пред истекот на рокот ако со оглед на по-
требите од работна сила би можело да се очекува 
дека работникот ќе остане незапослен до истекот на 
рокот. 

Во случајот од буквата б) согласноста може да се 
одбие ако не постојат лични или други причини што 
би го оправдувале враќањето. 

(4) Ако носителот на другата држава договор-
ничка му го ускрати на работникот правото на да-
вачка поради одбивање работа или напуштање на 
работата без оправдана причина или поради отпуш-
тање поради кривица на работникот, времињата на 
осигурувањето, што се навршени пред одбивањето 
на правото, нема да се земаат предвид во смисла на 
ст. 1 и 2. 

Член 9 
Траење на правото на давачка 

(1) При определување траењето на правото се 
земаат предвид и времињата на осигурување што се 
навршени според правните прописи на другата др-
жава договорничка, доколку тоа е потребно, за да се 
определи траењето на давачката од најмногу два-
есет и шест недели. 

(2) Траењето на давачката се намалува за оние 
времиња за кои носителот на територијата на дру-
гата држава договорничка му одобрил на работникот 
давачка од ист вид во рок на последните дванаест 
месеци пред денот на поставувањето на барањето, 
освен ако работникот по примањето на овие давачки 
го исполнил новото време на чекање. Ставот 4 од 
членот 8 важи аналогно. 

Член 10 
Одмерување на давачката 

(1) Ако според правните прописи на една држава 
договорничка височината на давачката зависи од 
височината на претходно постигнатиот надоместок, 
за време на заложувањето на територијата на дру-
гата држава договорничка при одмерувањето на да-
вачката како основ ќе се земе просечниот тарифски, 
или ако не постои тарифско регулирање, вообичаен 
надоместок за работа на некое слично запослување 
во местото на живеење. 

(2) Ако според правните прописи на една држа-
ва договорничка височината на давачката зависи од 
бројот на членовите на семејството, носителот при 
одмерувањето на давачката ги зема предвид исто 
така оние членови на семејството на работникот, што 
постојано престојуваат на територијата на другата 
држава договорничка како да престојуваат на тери-
торијата на првата држава договорничка. Носителот 
мора на членот на семејството, на неговиот старател 
или на она лице, установа или надлештво под чие 
покровителство членот на семејството се наоѓа или му 
дава издржување, да му го дозначи делот на давач-
ката што, согласно со правните прописи што важат 
за него, би му го исплатил на едно од тие лица или 
органи, ако членот на семејството постојано престо-
јува на територијата на онаа држава договорничка 
во која носителот има свое седиште. 

Член 11 

Надоместок на давачка од осигурување за случај на 
незапосленост на носителот на другата држава 

договорничка 

(1) Ако во случаите од членот 8 став 2 при опре-
делување на давачката се земат предвид времиња 
на осигурување од најмалку дваесет" и шест недели, 
што се навршени според правните прописи на дру-
гата држава договорничка, носителот на онаа држа-
ва договорничка, на чија територија работникот ос-
танал без работа, му ги надоместува на носителот на 
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другата држава договорничка паричните давачки за 
незапослените што овој според правните прописи 
што важат за него ги одобрил во траење од најмногу 
шест месеци; ако носителот врз основа на закон-
ската обврска од своите средства за осигурување за 
незапосленост уплатувал придонеси за здравствена 
заштита и додаток на деца овие придонеси исто 
така се надоместуваат. Ова траење од б месеци се 
намалува за она време за кое носителот на првата 
држава договорничка според ,правните прописи што 
за него важат веќе ја одобрил давачката по наста-
пувањето на незапосленоста. За надоместок се зе-
маат предвид само давачките што се одобрени за 
време на првите дванаесет месеци по окончувањето 
на последното запослување на работникот на тери-
торијата на првата држава договорничка. 

(2) Надлежните власти ги утврдуваат деталите 
за надоместок на давачките според ставот 1. Во до-
говорот може да се предвиди височината на износот 
што треба да се надомести да се пресмета паушално. 

О д д е л IV 
РАЗНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Административна и правна помош 

Носителите, здруженијата на носителите, орга-
ните и судовите на државите договорнички си ука-
жуваат заемна помош во спроведувањето на оваа 
спогодба како да применуваат правни прописи што 
важат за нив. Помошта е бесплатна. 

Член 13 
Признавање и извршување на одлуки и исправи 

(1) Извршните одлуки на судовите, како и из-
вршните исправи на носителите или органите7 на 
една држава договорничка за придонесите и дру-
гите побарувања од осигурувањето за незапослените 
се признаваат во другата држава договорничка. 

(2) Признавањето може да се одбие само ако е во 
спротивност со јавниот поредок на државата дого-
ворничка во која треба да се признае одлуката или 
исправата. 

(3) Извршните одлуки и исправите признаени 
врз основа на ставот 1 се извршуваат во другата др-
жава договорничка. Извршната постапка се води 
според правните прописи што во државата договор-
ничка, на чија територија треба да се извршат, ва-
жат за извршувањето на соодветните одлуки и ис-
прави издадени во таа држава. Примерокот на одлу-
ката или исправата мора да биде снабден со потврда 
за извршност (со клаузула за извршување). 

(4) Побарувањата на носителите на територијата 
на една држава договорничка во поглед заостатокот 
на придонесите, имаат при извршувањето во сте-
чајната постапка и во постапката за порамнување 
на територијата на другата држава договорничка 
исто право на првенство како соодветните побару-
вања на територијата на таа држава договорничка. 

Член 14 
Ослободување од даноци и такси како и откажување 

од легализација на документи и исправи 

(1) Ако документи или други исправи, што им се 
поднесуваат на органите на една држава договор-
ничка, што се наведени во членот 12, се ослободени 
делумно или сосем од даноци или такси, вклучу-
вајќи ги и конзуларните такси и административните 
давања, тогаш тоа ослободување се однесува и на 
документите или другите исправи што му се подне-
суваат на соодветен орган на другата држава дого-
внрничка при спроведувањето на оваа спогодба. 

(2) За документите што при спроведувањето на 
Спогодбата му се поднесуваат на еден од органите 
наведени во членот 12 на една држава договорничка, 
не е потребна легализација или некоја друга слична 
формалност заради употреба во органите на другата 
држава договорничка. 

Член 15 
Непосредно сообраќање на заинтересираните органи, 
доставување на решенија во другата држава дого-

ворничка 

Органите наведени во членот 12 при извршува-
њето на оваа спогодба можат меѓусебно и непосредно 
со заинтересираните лица и нивните претставници 
да сообраќаат на своите службени јазици. Со ова 
не се засега во правните прописи за користење пре-
ведувачи. Пресуди, решенија или други исправи мо-
жат да му се достават на лице што престојува на 
територијата на другата држава договорничка, непо-
средно со препорачано писмо со потврда. 

Член 16 
Поднесување на барања, изјави и правни средства 

Ако е барањето за давачка поднесено според 
правните прописи на една држава договорничка до 
органот на другата држава договорничка, на кого 
му е дозволено примање на барања за соодветна да-
вачка според правните прописи што важат за него, 
се смета дека барањето му е поднесено на надлеж-
ниот носител. Тоа аналогно важи за другите барања, 
како и за изјавите и правните средства. 

Член 17 
Административни спогодби — органи за врска 

(1) Надлежните власти можат да договорат ад-
министративни мерки што се потребни за спроведу-
вање на оваа спогодба. Тие меѓусебно се известуваат 
за измените и дополненијата на правните прописи 
наведени во членот 2. 

(2) За спроведување на Спогодбата секоја држа-
ва договорничка определува орган за врска. Тоа во 
Сојузна Република Германија е Главниот уред на 
Сојузниот завод за посредување на трудот и осигу-
рување за случај на незапосленост во Нирнберг, во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
— Сојузното биро за работите на запослување во 
Белград. 

Член 18 
Право на надоместок на штета од трето лице 

(1) Ако лице, што според правните прописи на-
ведени во членот 2, треба да прими давачки за слу-
чај на незапосленост на територијата на една др-
жава договорничка, според правните прописи на 
другата држава договорничка има право на надо-
месток на штета од трето лице, што настанала по-
ради незапосленост, ова право на надоместок според 
правните прописи што важат за носителот кој е 
должен на плаќање на давачките, преминува врз 
него. 

(2) Ако носител на една држава договорничка 
според нејзините правни прописи има оригинално 
право на надоместок на штета од трето лице, тоа 
право го признава другата држава договорничка. 

(3) Ако правата на надоместок на штета во по-
глед на идентичните давачки за ист случај ги има 
како носителот на една држава договорничка така и 
носителот на другата држава договорничка, носи-
телот на една држава договорничка на барање од 
носителот на другата држава договорничка, го по-
ставува исто така и неговото барање за надоместок. 
Трето лице може побарувањата на обата носители 
да ги намири со плаќање на едниот или другиот но-
сител со ослободувачко дејство. Во меѓусебниот од-
нос носителите се должни да се намират сразмерно 
со давачките што мораат да ги дадат. 

Член 19 
Платен промет 

Исплатата според оваа спогодба носителот на 
една држава договорничка може на некое лице или 
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орган, што се наоѓа на територијата на другата др-
жава договорничка, да му ја даде во СВОЈата валута 
со ослободувачко дејство. Во односот помеѓу носите-
лот и носителот на правото за пресметување е ме-
родавен курсот на денот што е земен како основ при 
доставувањето на парите. Ако носителот треба да 
му врши исплати на носителот на другата држава 
договорничка, исплатата ќе се изврши во валутата 
на другата држава договорничка. Ако носителот во 
случајот од чл. 13 и 18 мора да изврши исплати 
на носителот на другата држава договорничка, овие 
исплати се вршат во валутата на првата држава 
договорничка. 

Член 20 

Надоместок на аконтација и неправилно одобрени 
давачки 

(1) Ако носителот на една држава договорничка 
на некое лице неправилно му одобрил давачки, на 
негово барање и во негова корист надлежниот носи-
тел на другата држава договорничка може непра-
вилно одобрениот износ да го задржи (запре) од 
подоцнежното плаќање или да ги запре текуштите 
плаќања на носителот на правата според правните 
прописи што важат за него. 

(2) Ако некој примател на давачка добил помош 
од носителот — старател на една држава договор-
ничка за времето за кое според правните прописи 
на другата држава договорничка има право на при-
мање давачки од осигурување за случај на незапо-
сленост, носителот на таа држава договорничка, спо-
ред своите национални правни прописи мора, на ба-
рање и во корист на односниот старател износот, 
што е платен како старателска помош, да го задржи 
и да му го исплати нему. Ова важи и за помошта 
што ја одобрил носителот-старател, што истовремено 
со помошта од старателскиот орган му е одобрена на 
примателот на давачките, на неговиот жив сопруг, 
што не е одвоен и на неговите малолетни немажена 
односно неженети деца. 

Член 21 
Арбитражна клаузула 

(1) Споровите помеѓу државите договорнички за 
толкувањето или примената на Спогодбата, доколку 
е можно треба да ги решаваат надлежните власти. 

(2) Ако одделен спор не може да се реши на овој 
начин, на барање од една држава договорничка, 
спорот се поднесува до арбитражен суд. 

(3) Арбитражниот суд се формира од случај до слу-
чај при што секоја држава договорничка определува 
еден член и обата члена се согласуваат со припадни-
кот на третата држава кој е претседател, а кого то 
определуваат владите на државите договорнички. 
Членовите се определуваат во рок од два месеца, 
претседателот во рок од три месеци, од денот кога 
државата договорничка ја известила другата дека 
спорот сака да му го поднесе на арбитражниот суд. 

(4) Ако не се одржани роковите наведени во ста-
вот 3, и не се постигне друг договор, секоја држава 
договорничка може да го замоли претседателот на 
меѓународниот суд да ги изврши потребните имену-
вања. Ако претседателот е државјанин на една од 
државите договорнички или од некоја друга при-
чина е спречен, именувањата ги врши потпретседа--
телот. Ако потпретседателот е државјанин на една 
држава договорничка или ако и тој е спречен, име-
нувањата ги врши член на судот што по ранг му е 
најблизок нему, кој не е државјанин на една од 
државите договорнички. 

(5) Арбитражниот суд одлучува со мнозинство 
гласови врз основа на договорите што постојат по-
меѓу двете страни и општото меѓународно право. 
Неговите одлуки се задолжителни. Секоја држава 
договорничка ги поднесува трошоците за својот член 
како и за неговиот застапник во постапката пред 

арбитражниот суд; трошоците за претседателот како 
и другите трошоци ги поднесуваат во еднаков дел 
државите договорнички. Арбитражниот суд може да 
определи поинаку регулирање на трошоците. Во 
другите работи арбитражниот суд сам ја регулира 
својата постапка. 

Член 22 
Именување во органите на германскиот носител 

Оваа спогодба не засега во германските правни 
прописи според кои пасивното изборно право за 
германскиот Бундестаг (Парламент) е предуслов за 
именување за член во органите на Сојузниот завод 
за посредување на трудот и осигурување во случај 
на незапосленост. 

О д д е л V 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Преодни одредби 

(1) Правата на давачки по основот на оваа спо-
годба не можат да се остваруваат пред нејзиното 
влегување во сила. Меѓутоа, при примената на про-
п и е л е од одделот III се земаат предвид важните 
правни факти од времето пред влегувањето во сила 
на оваа спогодба. 

(2) Ако престане важноста на оваа спогодба 
секое лице, што врз основа на нејзините одредби на 
денот на престанокот на нејзината важност примало 
давачки од осигурување за случај на незапосленост 
врз основа на одделот III, има право и понатаму, 
според наведениот оддел, да ги прима давачките. 

Член 24 
Клаузула за Берлин 

Оваа спогодба важи и за Ланд Берлин, доколку 
Владата на Сојузна Република Германија во рок од 
три месеци по влегувањето во сила на оваа спогодба 
не и даде на Владата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија спротивна изјава. 

Чрен 25 
Ратификација и влегување во сила 

(1) Оваа спогодба подлежи на ратификација. Ра-
тификационите инструменти ќе се разменат што 
може порано во Бон. 

(2) Оваа спогодба влегува во сила првиот ден на 
вториот месец по истекот на месецот во кој се раз-
менети ратификационите инструменти. 

Член 26 
Траење на важењето 

Спогодбата се склучува на неопределено време. 
Секоја држава договорничка може да ја откаже со 
отказен рок од три месеци пред крајот на секоја 
календарска година. 

Во потврда на што ополномоштениците ја пот-
пишаа оваа спогодба и ставија печати. 

Работено во Белград на 12 октомври 1968 година 
во четири оригинали, два на српскохрватски јазик, 
два на германски јазик, при што секој текст е подед-
накво задолжителен. 

За За 
Социјалистичка Федеративна Сојузна Република 

Република Југославија, Германија, 
А. Полајнар, с. р. П. Блахштајн, с. р. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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106. 
Врз основа на членот 171 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот И став 1 од Законот за избор на со-
јузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), 
донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ 

ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат избори на сојузни пратени-
ци за сите собори на Сојузната скупштина. 

2. Изборот на пратеници за Општествено-поли-
тичкиот собор на Сојузната скупштина ќе се одржи 
на целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во недела на 13 апр-ил' 
1969 година. 

3. Изборот на пратеници за Стопанскиот собор, 
Просветно-културниот собор и Социјално-здравстве-
ниот собор на Сојузната скупштина ќе се одржи на 
целата територија на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на 23 април 1969 година. 

4. Изборот на пратеници за Соборот на народите 
ќе го извршат републичките односно покраинските 
собранија, согласно одредбите од Законот за избор 
на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/69), по одржаните избори за пратеници на ре-
публичките односно покраинските собранија, а пред 
денот што ќе биде определен за прв состанок на 
Соборот на народите на кој се врши верификација 
на мандатите на новоизбраните пратеници на тој 
собор. 

5. Роковите за вршење на изборните деј-
ствија почнуваат да течат од 1 март 1969 година. 

6. За спроведување на оваа одлука ќе се гри-
жи Сојузната изборна комисија. 

02 Бр. 615 
24 февруари 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната Скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

107. 

Врз основа на членот 16 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ВО 
СМИСЛА НА ЧЛ. 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗ-

НОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-
визите што работните организации можат да ги ко-
ристат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 
48/66, 33/67 и 54/67) по точката 4 се додава нова точка 
4а, која гласи: 

„4а. На работните организации што во текуш-
тата година ќе остварат девизен прилив во девизи 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања поголем за 10 до 25% во од-
нос на приливот на такви девизи во изминатата го-
дина, им се зголемуваат во таа година процентите од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука за 25%, а ако зголемува-
њето на овој прилив во текуштата година изнесува 
над 25% во однос на приливот во изминатата година 
— процентите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се зго-
лемуваат за 50%. -

Право на зголемување на процентот според ста-
вот 1 на оваа точка работните организации имаат 
ако не го користат правото на зголемувањето според 
точ. 3 и 4 од оваа одлука." 

2. Во точката 7 зборовите: „точ. 3 и 4" се заме-
нуваат со зборовите: „точ. 3, 4 и 4а". 

3. Правото на зголемен износ на девизите според 
оваа одлука, работните организации го остваруваат 
од 1 јануари 1969 година. 

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

Р. п. бр. 25 
19 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

108. 
Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот 

буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 
ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ-

ТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

1. На сообраќајните работни организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во 
понатамошниот текст: сообраќајните организации) 
им се исплатува надоместок за извршените превози 
во патничкиот сообраќај на лица што имаат право 
на повластица во возење според Законот за пре-
станок на важењето на Одлуката за лицата што 
имаат право на повластица во возењето при корис-
тењето на годишниот одмор и на Одлуката за оп-
ределување повластици во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65), и тоа на: 

1) пратеници на Сојузната скупштина; 
2) народни херои; 
3) носители на орден на Караѓорѓева ѕвезда со 

мечеви, Бел орел со мечеви и Златна медал ја на 
Обилиќ; 

4) носители на „Партизанска споменица 1941"; 
5) на воени од војните и мирновремени воени 

инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина; 
6) слепи лица. 
Лицата од ставот 1 на оваа точка ја користат 

повластицата врз основа на исправите што се про-
пишани со прописот кој ја определува повластица-
та во возење. Пратениците на Сојузната скупштина 
ја користат повластицата во возење врз основа на 
пратеничката легитимација, а ностелите на „Пар-
тизанска споменица 1941" — врз основа на испра-
вата што им ја издава Заедницата на Југословен-
ските железници за сите гранки на сообраќајот. 

Надоместокот за извршените превози од ставот 
1 на оваа точка (во понатамошниот текст: надомес-
токот) им се исплатува на сообраќајните организа-
ции само за превози извршени во внатрешниот ја-
вен сообраќај, и тоа на релациите односно линиите 
предвидени во возниот ред и по однапред утвр-
дените редовни цени на превозот. 

2. Надоместокот им се исплатува на сообраќајните 
организации врз основа на доказите за извршениот 
превоз на одделните корисници на повластиците. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни претпријатија 
ќе им се исплати во паушален износ надоместокот 
за бесплатен превоз на пратениците на Сојузната 
скупштина. Височината на овој надоместок ја ут-
врдува сојузниот секретар за стопанство, во спогод-
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ба со сојузниот секретар за финансии и со Заед-
ницата на Југословенските железници, врз основа 
на бројот на корисниците на повластицата процене-
тиот број на патувањата, проценетиот просечен пре-
везен пат и износот на редовната возна цена на про-
сечен пат за едно патување во тој период. 

3. Надоместокот се исплатува врз основа на ба-
рање за исплатување на надоместокот, што го под-
несува сообраќајната организација со доказите за 
извршениот превоз. 

Барањето за исплатување и се поднесува на ор-
ганизационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство кај која подносителот на бара-
њето има жиро-сметка. 

4. Исплатата по барањата за исплатување на 
надоместокот ја врши организационата единица на 
Службата на општественото книговодство кај која 
се води сметката која треба да се оптовари со ис-
платениот износ на надоместокот. 

5. Надоместокот се исплатува од средствата ра-
споредени во сојузниот буџет за 1969 година за ин-
тервенции во стопанството, во разделот 13 — Соју-
зен секретаријат за стопанство, позиција 75 (16-2-21) 
— до износот од 21,500.000 динари. Овој надоместок 
се исплатува за превозите извршени од 1 јануари 
до 31 декември 1969 година. 

6. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да го пропише, во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, начинот и постапката за поднесу-
вање на барањата за исплатување на надоместокот 
и на документацијата со која сообраќајната орга-
низација докажува дека го извршила превозот на 
корисниците на повластицата^ 

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

Р. п. бр. 26 
19 февруари 1969 година^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

109. 
Врз основа на членот 51 од Основниот закон за 

статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66) и 
членот 7 ст. 1 и 3 од Законот за сојузниот буџет за 
1969 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ ВО 
1969 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ШТО ГИ ОСТВА-
РУВА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА СО 
ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈ-

НОСТ 

1. Приходите што ги остварува Сојузниот завод 
за статистика со работа вон од својата редовна 
дејност — од услугите што им ги врши на органите 
и работните и други организации и од издавачката 
дејност, може во 1969 година да ги користи како 
средства за посебни намени, преку посебна сметка. 

2. Приходите остварени на посебната сметка 
служат: за уплатување на пресметаната амортиза-
ција, како и за намирување на трошоците врзани за 
дејностите од точката 1 на оваа одлука и за набав-
ка на опрема. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите и 
начинот на користење на средствата што Сојузниот 
завод за статистика ги остварува со вршење на ус-

лугите и издавачката дејност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67). 

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

Р. п. бр. 27 
19 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

НО, 
Врз основа на членот 9 став 3 од. Основниот за-

кон за прометот на стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/67 и 30/68), сојузниот секретар за сто-
панство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВР-

ШЕЊЕ ПРОМЕТ НА ОТПАДОЦИ НА ГОЛЕМО 

Член 1 
Стопанската организација за вршење на промет 

на отпадоци на големо мора да располага со деловни 
простории, уреди и опрема што се пропишани со 
овој правилник. 

Член 2 
Како деловни простории од членот 1 на овој 

правилник се сметаат: 
1) покриен складишен простор за сместување 

и чување отпадоци што се подложни на расипување 
поради временски влијанија; 

2) непокриен складишен простор за сместување 
и чување отпадоци што можат без штета да се др-
жат на отворен простор; 

3) складишен простор за сместување и чување 
на животински коски (костурница). 

Член 3 
Објектот на покриениот складишен простор мо-

ра да биде изграден од тврд материјал и да има 
површина од најмалку 500 т 2 . Подовите на покри-
ениот складишен простор мораат да бидат попло-
чени со тврд материјал (бетон, тула и сл.). 

Објектот на покриениот складишен простор мо-
ра да биде ограден со погоден материјал (летва, 
жица и сл.) и да има површина од најмалку 2.000 ш2. 

Објекотот на складишниот простор за сместу-
вање и чување на животински коски (костурница) 
мора да биде затворен, бетониран и да има повр-
шина за сместување најмалку 5.000 килограми жи-
вотински коски. 

Член 4 
Приодите кон складишните простори од чле-

нот 2 на овој правилник мораат да бидат приспо-
собени така што непосредно до складишниот прос-
тор да може да се дојде со камион или со слично 
тешко возило. 

Приодите мораат да бидат поплочени со тврд 
материјал (бетон, тули, камен) или тврдо извалани. 

Член 5 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник што служи за сместување и чување на от-
падоци од железо, обоени метали и лим мора да ја 
има најмалку следната опрема: 

1) дигалка или друг уред за дигање на товар, 
со капацитет од најмалку 3 тони; 

2) апарат за автогено заварување; 
3) механички ножици за режење;' 
4) хидраулична или електрична преса за па-

кетирање. 
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Член 6 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник што служи за сместување и чување на тек-
стилни отпадоци мора да ја има најмалку следната 
опрема: 

1) преса за балирање; 
2) работна маса за сортирање; 
3) вентилационен уред за проветрување на ра-

ботните простории; 
4) Апарат за дезинфекција. 

Член 7 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник што служи за сместување и чување на от-
падоци од хартија мора да ја има најмалку след-
ната опрема: 

1) преса за балирање; 
2) подвижна лента или потребен број работни 

маси за сортирање. 

Член 8 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник што служи за сместување и чување свинска 
длака мора да ја има најмалку следната опрема: 

1) работна маса за сортирање; 
2) вентилационен уред за проветрување на ра-

ботните простории; 
3) апарат за дезинфекција. 

Член 9 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник што служи за сместување и чување на 
животински коски мора да има природна или веш-
тачка вентилација. 

Член 10 
Складишниот простор од членот 2 на овој пра-

вилник мора, покрај опремата од чл. 5 до 9 на овој 
правилник, да има најмалку и: 

1) еден камион; 
2) една рачна или автоматска количка за вна-

трешен превоз; 
3) една колска вага; 
4) една децимална или автоматска вага. 

Член 11 
Деловната единица на стопанската организација 

од членот 1 на овој правилник што врши откуп од-
носно собирање на отпадоци (во понатамошниот 
текст: откупна станица односно собиралиште), мора 
да го има најмалку следниот складишен простор: 

1) покриен складишен простор за сместување и 
чување на отпадоци што се подложни на расипу-
вање поради временските влијанија, во големина 
од најмалку 60 т 2 ; 

2) непокриен складишен простор за сместување 
и чување на отпадоци кои без штета можат да се 
држат на отворен простор. Овој простор мора да 
биде заграден со погоден материјал (летва, жица 
и сл.), и мора да има најмалку 600 т 2 . 

Член 12 
Откупната станица односно собиралиште^ мора 

да ја има најмалку следната опрема: 
1) преса за балирање на отпадоци на текстил и 

хартија; 
2) децимална или автоматска вага; 
3) рачна или автоматска количка за внатрешен 

превоз. 
Член 13 

Ако откупната станица односно собиралиште^ 
се занимава со сортирање на текстилни отпадоци 
и свинска длака, со подготвување за преработка на 
текстилни отпадоци, со сортирање и подготвување 
за преработка на старо железо, лим и обоени ме-
тали, како и со лагерување на животински коски, 
мора во поглед на опремата да ги исполнува усло-
вите пропишани за деловните простории од членот 
2 на овој правилник. 

Член 14 
Стопанската организација или нејзината откуп-

на станица односно собиралиште што не работат со 
сите видови отпадоци, должни се да ги исполнуваат 
пропишаните со овој правилник услови во поглед на 
просториите, уредите и опремата за оној вид отпа-
доци со кои работат. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за посеб-
ните минимални технички услови, уредите и опре-
мата на деловните простории на претпријатијата за 
промет на отпадоци и нивните деловни единици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/60 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/65). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на неговото објавување во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1552/1 
11 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јелиќ, с. р. 

111. 

Врз основа на членот 62 од Законот за Служба-
та на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67 и 50/68), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ПЛА-

ЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Во Наредбата за утврдување благајнички мак-
симум и плаќање со готови пари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/67) во точката 4 одредбата под 4 
на крајот точката се заменува со точка и запирка и 
по тоа се додава нова одредба под 5, која гласи: 

"5) на други исплати на граѓани што, во смисла 
на важечките прописи, не се должни да имаат от-
ворена жиро-сметка". 

2. По точката 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

,,5а) Банките се должни секојдневно а најдоцна 
следниот работен ден готовите пари примени во те-
кот на денот да ги полагаат на својата жиро-сметка 
како и другите корисници на општествени средства. 

По исклучок, банките не се должни да ја пола-
гаат готовината примена на своите шалтери, врз 
основа на уплата на штедни влогови, уплати оства-
рени при продажба на валути и девизи, како и упла-
ти во корист на жиро-сметките на граѓаните, кои 
средства ги води на жиро-сметката на банката по 
функција. 

На барање од банката старешината на надлеж-
ната организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство посебно ќе го определи бла-
гајничкиот максимум за нивното работење како ко-
рисници на општествени средства, а посебно за ра-
ботите по функција." 

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

Бр. -2-1691/1 
18 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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112. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за посеб-

ниот Основен контен план и посебните обрасци на 
билансот за заедниците на социјалното осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/69), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Заедниците на социјалното осигурување го 
водат своето книговодство според Основниот контен 
план за заедниците на социјалното осигурување, 
кој е составен дел на Одлуката за посебниот Осно-
вен контен план и посебните обрасци на билансот 
за заедниците на социјалното осигурување. 

2. Целокупната дејност на заедниците на соци-
јалното осигурувале мора да биде опфатена со про-
пишаните синтетички конта, кои ги претставуваат 
контата на главната книга. 

3. Заедниците на социјалното осигурување вр-
шат самостојно расчленување на пропишаните за-
должителни конта на аналитички конта. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И 
ПООДДЕЛНИТЕ КОНТА 

Класа 0: Средства на фондот за станбени потреби 
на пензионерите и инвалидите 

4. На контата од групата 04 — Средства на 
фондот за станбени потреби на пензионерите и ин-
валидите, се водат средствата за станбени потреби 
на пензионерите. 

На контото 043 - Инвестиции во тек, се води 
вредноста на земјиштето и зградите чија изградба 
односно изработка е започната а не е завршена. По 
завршувањето на работите вредноста на земјиште-
то и зградите се пренесува врз соодветната органи-
зација за стопанисување со станбените згради а се 
евидентира на контата на вонбилансната евиден-
ција на фондот за станбени потреби на пензионерите 
и инвалидите. 

На контото 049 — Други средства на фондот, се 
води опремата, ситниот инвентар и другите мате-
ријали, инвестиционите материјали на фондот и др. 

Класа 1: Финансиски и пресметковни средства 

5. На контата од групата 10 — Парични сред-
ства, се зодат целокупните парични средства со кои 
располага заедницата на социјалното осигурување 
односно нејзуните фондови. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се води готовина 
скотб и безготовинското (вирманско) работење на 
заедницата на социјалното осигурување односно 
фондот на заедницата по основ на уплати, наплати 
и дознаки. 

На контото 101 — Благајна, се води готовинскиот 
промет на фондот на заедницата на социјалното 
осигурување, што се врши преку благајната. 

На контото 102 — Средства на резервата на 
фондовите, се водат паричните средства на резер-
вата на фондовите. 

На контото 103 — Средства на сигурносната ре-
зерва, се водат паричните средства на сигурносната 
резерва. 

На контото 104 — Средства на валоризацијата 
резерва, се водат -паричните средства на валориза-
ционата резерва. 

На контото 106 — Издвоени наменски средства 
за помагање и закрепнување на пензионерите, се 
водат издвоените парични средства наменети за по-
магање и закрепнување на пензионерите. 

На контото 108 — Издвоени други наменски 
средства на фондовите, се водат другите наменски 
средства на фондот, како што се средствата што се 
издвојуваат според членот 89 од Основниот закон 
З'л организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67). 

На контото 109 — Други парични средства, се 
водат другите парични средства за кои не е пред-
видено посебно синтетичко конто во оваа група 
конта. 

6. На контата од групата 12 — Обврзници за 
пресметка и уплата на придонесот за социјално оси-
гурување, се водат сите обврзници на придонесот 
за социјално осигурување. 

На контото 120 — Обврзници за уплата на при-
донесот на општествениот сектор, се водат уплате-
ните придонеси за социјално осигурување на обврз-
ниците на придонесот од општествениот сектор. 

На контото 121 — Обврзници на пресметаниот 
придонес од општествениот сектор, се водат пресме-
таните придонеси^за социјално осигурување на об-
врзниците на придонесот од општествениот сектор. 

На контото 124 — Обврзници за уплата на при-
донесот од приватниот сектор, се водат уплатените 
придонесот за социјално осигурување на обврзни-
ците на придонесот од приватниот сектор (приватни 
работодавци, општина за земјоделците и сл.). 

На контото 125 — Обврзниците на пресметаниот 
придонес од приватниот сектор, се водат пресмета-
ните придонеси за социјално осигурување на обврз-
ниците на придонесот од приватниот сектор. 

На контото 128 — Други обврзници за уплата на 
придонесот, се водат уплатените придонеси на другите 
обврзници на придонесот за социјално осигрување 
(осигуреници што се сами обврзници на уплатата Fa 
придонесот од членот 132 став 1 точ. 4 и чл. 135 и 136 
став 4 од Основниот закон за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување и др.). 

На контото 129 — Други обврзници на пресме-
таниот придонес, се водат пресметаните придонеси 
за социјално осигурување на лицата што се сами 
за себе обврзници на уплатата на придонесот. 

7. На контата од групата 13 — Разни побарува-
ња, се водат разни побарувања опфатени со кон-
тата од оваа група. 

На контото 130 — Депозити кај овластените ор-
ганизации и органи, се водат депозитите кај орга-
низациите и органите од кои се вршат исплати по 
основ на правата од социјалното осигурување. 

На контото 132 — Односи со организациите во 
врска со спроведувањето на осигурувањето, се во-
дат побарувањата -на фондот по основ на обврските 
на организациите за извршени исплати во врска со 
остварените права на нивните работници по основ на 
социјалното осигурување а кои паѓаат на товар на 
организацијата. 

На контото 133 — Пресметани побарувања со 
организациите во врска со спроведувањето на оси-
гурувањето, се водат пресметаните побарувања со 
организациите за трошоците на здравствената зашти-
та исплатени за сметка на организациите во смисла 
на членот 101 од Основниот закон за организацијата 
и финансирањето на социјалното осигурување и сл. 

На контото 134 — Побарувања за надоместок на 
штета и неправилна исплата, се водат побарувањата 
за утврдените неправилни исплати или штети. 

На контото 135 — Пресметани побарувања за 
надоместок на штета и неправилни исплати, се во-
дат пресметаните побарувања за надоместок на ште-
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та и неправилна исплата. Врз основа на добиена 
судска пресуда или врз основа на некој друг до-
кумент со кој е утврдена штетата односно непра-
вилната исплата, се спроведува соодветно книжење 
во корист на ова конто а на товар на контото 134 — 
Побарувања за надоместок на штета и неправилна 
исплата. 

На контото 137 — Други побарувања се водат 
сите други побарувања за кои не се пропишани по-
себни синтетички конта. 

На контото 138 — Сомнителни и спорни поба-
рувања се водат оние побарувања што според оце-
ната на заводот односно заедницата на социјалното 
осигурување во поглед на наплатата се неизвесни, 
за што треба да постои писмено образложена одлу-
ка од органот на управувањето, како и оние поба-
рувања што се наоѓаат во спор односно за кои е 
поведена постапка кај надлежниот орган заради 
наплата. 

На контото 139 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања, на товар на соодветните конта на рас-
ходите. 

8. На контата од групата 16 - Односи со заед-
ниците и заводите, се водат деловните односи со 
заедниците на социјалното осигурување и заводите 
за социјално осигурување. 

На контото 160 — Комунални заедници на со-
циј-алното осигурување, се водат деловните односи 
со комуналните заедници на социјалното осигуру-
вање. 

На контото 162 — Републички заедници на со-
цијалното осигурување, се водат деловните односи 
со републичките заедници на социјалното осигу-

. рување. 
На контото 164 — Југословенска заедница на 

социјалното осигурување, се водат деловните од-
носи со Југословенската заедница на социјалното 
осигурување. 

На контото 166 — Комунални заводи за социјал-
но осигурување, се водат деловните односи со ко-
муналните заводи за социјално осигурување. 

На контото 167 — Републички заводи за соци-
јално осигурување, се водат 'деловните односи со 
републичките заводи за социјално осигурување. 

На контото 169 — Сојузен завод за социјално 
осигурување, се водат деловните односи со Сојуз-
ниот завод за социјално спарување. 

9. На контата од групата 17 — Вложени сред-
ства, се водат вложените средства на фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување. 

На контото 170 — Орочени средства, се водат 
средствата орочени кај банките и другите органи-
зации. 

На контото 171 — Други пласмани на средства-
та, се водат другите пласмани на средствата за кои 
не е предвидено посебно синтетичко конто во оваа 
или во друга група конта (благајнички записи, об-
врзници и сл.). 

На контото 174 — Кредити за инвестиции во 
здравството,, се водат кредитите одобрени на здрав-
ствените и други организации за инвестиции во 
здравството заради унапредување на здравствената 
и друга превентивна заштита на осигурениците. 

На контото 175 — Кредити за станбени потреби 
на пензионерите и инвалидите, се водат кредитите 
одобрени на пензионерите и инвалидите на трудот 
за решавање на нивните станбени потреби. 

На контото 179 - : Други кредитни односи, се 
водат другите одобрени кредити (меѓусебно кредити-

рање на фондовите и сл.) за кои не е предвидено 
посебно синтетичко конто во оваа или друга група 
конта. 

10. На контата од групата 19 — Активни времен-
ски разграничувања, се водат издатоците што во 
моментот на настанувањето немаат карактер на 
трошоци, па поради тоа се предмет на разграни-
чување со пресметковните периоди на кои се од-
несуваат. 

Класа 2: Текушти обврски 

11. На контата од групата 22 — Добавувачи, се 
книжат промените настанати од деловните односи 
по основ на набавка на средства и материјали и 
извршени услуги. 

На контото 220 — Добавувачи — Здравствени 
установи, се книжат сите деловни промени во врска 
со здравствените установи што вршат медицински 
услуги за сметка на заедницата на социјалното оси-
гурување. 

На контото 224 — Добавувачи во странство, се 
книжат сите деловни промени во врска со вршење 
услуги и набавка на материјали од добавувачи во 
странство. 

На контото 226 - Други добавувачи, се книжат 
сите деловни промени во врска со вршење услуги и 
набавка на материјали за сметка на заедницата на 
социјалното осигурување, за кои не е предвидено 
посебно синтетичко конто во оваа или друга група 
конта. 

12. На контата од групата 23 — Законски обвр-
ски, се искажуваат законските обврски. На товар 
на контата од оваа група се евидентираат исплатите 
по основ на законски Обврски. 

На контото 230 — Средства издвоени за станбе-
на изградба на примањата на пензионерите и инва-
лидите, се водат пресметаните износи на придонесот 
за станбена изградба на примањата на пензионерите 
и инвалидите. 

На контото 232 — Придонес за Југословенската 
заедница на социјалното осигурување, се водат пре-
сметаните износи на придонесот што и го плаќаат 
републичките заедници на социјалното осигурување 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-
рување. 

На контото 234 — Придонес за здравствена за-
штита'на пензионерите, се водат пресметаните при-
донеси за здравствена заштита на пензионерите. 

На контото 235 — Придонес за додаток на деца 
и детска заштита, се води пресметаниот придонес 
на додаток на деца и детска заштита на примањата 
на пензионерите и инвалидите на трудот. 

13. На контата од групата 24 — Договорни об-
врски, се искажуваат договорните обврски. На то-
вар на контата од оваа група се евидентираат ис-
платите по основ на договорните обврски. 

На контото 240 — Камата на кредитите, се водат, 
износите на обврските по основ на камата на кре-
дитите. На товар на ова конто се евидентираат ис-
платите по основ на камата на кредитите. 

На контото 248 — Други договорни обврски, се 
водат износите на другите обврски за кои не е 
предвидено посебно синтетичко конто во оваа група 
конта. 

14. На контата од групата 25 — Обврски по ос-
нов на издвојување за резерви и други средства на 
фондовите, се искажуваат обврските по основ на из-
двојување за резерви и други средства на фондови-
те. На товар на контата од оваа група се евиденти-
раат исплатите по основ на тие обврски. 

На контото 252 — Обврска спрема резервата на 
фондовите, се искажуваат пресметаните обврски за 
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резервата на фондот. На ова конто се искажуваат и 
обврските на фондот спрема резервата за делот на 
вишокот на приходите над расходите на фондот што 
и припаѓа на резервата на фондот. На товар на ова 
конто се евидентираат исплатите по основ на тие 
обврски. 

На контото 253 — Обврска спрема сигурносната 
резерва, се искажуваат обврските спрема сигурно-
сната резерва на фондот. На товар на ова конто се 
евидентираат исплатите по основ на тие обврски. 

На контото 254 — Обврски спрема валоризаци-
оната резерва, се искажуваат обврските спрема ва-
лоризационата резерва. На товар на ова конто се 
евидентираат исплатите по основ на тие обврски. 

На контото 255 — Обврски спрема средствата на-
менети за закрепнување на пензионерите, се иска-
жуваат обврските ^спрема средствата за закрепну-
вање на пензионерите. На товар на ова конто се 
евидентираат исплатите по основ на тие обврски. 

На контото 258 — Обврски спрема комуналните 
заедници за делот на придонесот на инвалидското и 
пензиското осигурување за трошоците за рехабили-
тација и запослување на инвалиди на трудот, се 
искажуваат обврските спрема комуналните заед-
ници на социјалното осигурување за делот на при-
донесот на инвалидското и пензиското осигурување 
што им се отстапува за трошоците за рехабилита-
ција и запослување на инвалиди на трудот. На то-
вар на ова конто се евидентираат исплатите по ос-
нов на тие обврски. 

На контото 259 — Обврски спрема други сред-
ства на фондовите, се искажуваат обврските спрема 
други средства на фондовите. На товар на ова кон-
то се евидентираат исплатите по основ на тие об-
врски. 

15. На контата од групата 27 — Други обврски се 
искажуваат другите обврски. На товар на контата 
од оваа група се евидентираат исплатите по основ 
на тие обврски. 

На контото 270 — Други разни обврски, се ис-
кажуваат обврските за кои не е предвидено посеб-
но синтетичко конто во оваа класа. 

16. На контата од групата 29 — Пасивни вре-
менски разграничувања и на контото 290 — Пасив-
ни временски разграничувања, се водат однапред 
пресметаните износи на трошоците што настануваат 
нерамномерно. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контата од групата 29 — Пасивни временски раз-
граничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
искажана на контата од групата 19 — Активни вре-
менски разграничувања, а разликата паѓа на товар 
односно во корист на резултатот на текуштата го-
дина доколку не се пренесува врз наредниот период. 

Глава 5: Приходи на заедниците на социјалното 
осигурување и нивните фондови 

17. На контата од групата 50 — Основни и до-
датни придонеси, се водат наплатените придонеси 
за социјално осигурување.' 

На контото 503 — Додатен придонес (член 79 
став 1 точка 1 од Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување 
— во понатамошниот текст: Основниот закон), се во-
ди наплатениот додатен придонес за здравствено 
осигурување предвиден во тој член. 

На контото 504 додатен придонес (член 79 став 1 
точка 2 од Основниот закон), се води наплатениот 
додатен придонес за здравствено осигурување, пред-
виден во тој член. 

На контото 505 — Додатен придонес (член 79 
став 1 точка 3 од Основниот закон ), се води напла-
тениот додатен придонес за здравствено осигуру-
вање, предвиден во тој член. 

На контото 506 — Додатен придонес (член 79 
став 2 од Основниот закон), се води додатниот при-
донес за здравствено осигурување наплатен од об-
врзниците на тој придонес. 

На контото 507 — Додатен придонес (член 112 
точка 1 од Основниот закон), се води наплатениот до-
датен придонес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското осигуру-
вање што го надминуваат определениот просек на 
трошоците на инвалидското осигурување на подрач-
јето на републичката заедница на социјалното оси-
гурување. 

На контото 508 - Додатен придонес (член 112 
точка 1 од Основниот закон), се води наплатениот до-
придонеси за покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување (бенефи-
циран работен стаж). 

На контото 509 — Додатен придонес (член 112 
точка 3 од Основниот закон), се води додатниот 
придонес за инвалидско осигурување за по-
кривање на зголемените трошоци за инвалидско 
осигурување што произлегуваат од поголема опас-
ност од настапување на несреќа при работа или за-
болувања од професионални болести. 

18. На контата од групата 52 — Други придоне-
си, се водат оние придонеси за кои не е предвиде-
но посебно синтетичко конто во групата конта 50 — 
Основни и додатни придонеси. 

На контото 520 — Посебен придонес, се водат 
наплатениот посебен придонес за здравствено оси-
гурување на земјоделците, посебниот придонес за 
користење здравствена заштита во странство (член 
134 став 2 од Основниот закон) и посебниот придо-
нес за здравствено осигурување на членовите на 
семејството што престојуваат во Југославија (член 
134 став 4 од Основниот закон). 

На контото 522 — Други придонеси, се водат 
другите придонеси за кои не е предвидено посебно 
синтетичко конто во оваа група конта. 

На контото 523 — Придонес за здравствена за-
штита на пензионерите, се води наплатениот при-
донес за здравствена заштита на пензионерите. 

На контото 528 — Придонес од републичките за-
едници на социјалното осигурување, се води придо-
несот на републичките заедници на социјалното 
осигурување уплатен на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување. 

На контото 529 — Придонес за фондот за стан-
бени потреби на пензионерите и инвалидите, се во-
ди придонесот за станбена изградба пресметан на 
примањата на пензионерите и инвалидите на тру-
дот. 

19. На контата од групата 55 — Учество на дру-
гите органи во финансирањето на социјалното оси-
гурување, се водат приходите на одделните фон-
дови добиени од други органи и организации како 
нивно учество во финансирањето на одделни гранки 
на социјалното осигурување. 

На контото 550 — Приходи од учеството на фе-
дерацијата во ,финансирањето на инвалидското и 
пензиското осигурување, се Бодат приходите на 
фондот на инвалидското и пензиското осигурување 
добиени од федерацијата како нејзино учество во 
финансирањето на инвалидското и пензиското оси-
гурување (член 116 од Основниот закон). 

На контото 551 — Приходи од учеството на ре-
публиката во финансирањето на инвалидското и 
пензиското осигурување, се водат приходите што 
настануваат од обврските на републиката во фи-
нансирањето на инвалидското и пензиското осигу-
рување (член 116 од Основниот закон). 

На контото 552 — Паушални надоместоци за 
носителите на Партизанска споменица 1941 и други 
одликувања, се водат надоместоците наплатени по 
основ на тие обврски. 

На контото 555 — Дотации, се водат примените 
дотации. 

20. На контата од групата 56 — Други приходи, 
се водат сите други приходи што му припаѓаат на 
определен фонд. 
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На контото 560 — Приходи од дел од придоне-
сот на инвалидското и пензиското осигурување, се 
водат приходите од делот на придонесот од инва-
лидското и пензиското осигурување уплатен за 
трошоците на рехабилитацијата и заложувањето на 
инвалидите на трудот. 

На контото 561 — Пренесени средства на вишо-
кот ,на приходите над расходите од претходната 
година, се водат приходите од делот на вишокот на 
приходите над расходите што се според одлуката на 
собранието на заедницата на социјалното осигурува-
ње пренесени во приходот на текуштата година. 

На контото 562 — Приходи по основ на надо-
месток на штета се водат приходите наплатени по 
основ на надоместок на штета. 

На контото 563 — Приходи од организациите за 
трошоците на здравствената заштита, се водат при-
ходите остварени од организациите за трошоците 
на здравствената заштита на нивните осигуреници, 
што паѓаат на товар на организациите (член 101 од 
Основниот закон и сл.). 

-На контото 564 - Надоместоци од реосигурува-
ње, се водат надоместоците по основ на реосигуру-
вање. 

На контото 565 — Пренесени средства на вало-
ризационата резерва, се водат средствата на вало-
ризационата резерва што според одлуката на собра-
нието на републичката заедница на социјалното (оси-
гурување се пренесени во приходите на фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување. 

На контото 567 — Премии за реосигурување, се 
водат приходите од премиите за. реосигурување. 

На контото 569 — Други приходи (камати и сл.), 
се водат наплатените камати, трошоци и сл., што 
му припаѓаат на фондот. 

21. На контата од групата 58 — Задолжителни 
издвојувања од приходите, се водат задолжителните 
издвојувана за резервата на фондот и другите из-
двојување. 

На контото 580 - ' Издвојување за резервата, се 
води делот на приходите што според одлуката на 
собранието на комуналната заедница на социјалното 
осигурување се издвојува за резервата на фондот. 

На контото 581 — Издвојување за сигурносната 
резерва, се водат износите на приходите што според 
одлуката на собранието на републичката заедница 
на "Социјалното осигурување се издвојуваат во си-
гурносната резерва. 

На контото 582 — Издвојување за валоризацио-
ната резерва, се водат износите на приходите што 
според одлуката на собранието на републичката за-
едница на социјалното осигурување се издвојуваат 
во валоризационата резерва. 

На контото 585 — Дел од придонесот кој им при-
паѓа на" комуналните заедници за рехабилитација 
и запалување на инвалиди на трудот, се водат из-
носите на делот на приходите што според одлуката 
на собранието на републичката заедница на соци-
јалното осигурување им припаѓаат на комуналните 
заедн-ици на социјалното осигурување за нивното 
учество во финансирањето на рехабилитацијата и 
запослувањето на инвалидите на трудот. 

На контото 587 — Издвојување за закрепнување 
на пензионерите, се води делот на вкупните при-
ходи на фондот на инвалидското и пензиското оси-
гурување, што според одлуката на Собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање се издвојува како посебни наменски средства 
што можат да се користат за закрепнување на пен-
зионерите. 

На контото 589 — Други издвојувања, се водат 
другите издвојувања од фондот, ако такви издво-
јувана се предвидени со законските прописи. 

Класа 6; Расходи на заедниците на социјалното оси-
гурување и нивните фондови 

22. На контата од групата 60 — Трошоци за 
здравствена заштита, се водат трошоците на здрав-
ствената заштита. 

На контото 600 — Лекарски прегледи и други 
видови медицинска помош (трошоци за амбулантно 
лекување), се водат сите видови трошоци за лекар-
ски прегледи и амбулантно лекување^ 

На контото 601 — Лекување во стационарни 
здравствени установи, с е водат трошоците-за леку-
вање на осигурениците во стационарни здравствени 
установи. 

На контото 602 — Трошоци за лекови, се водат 
трошоците за лекови издадени во аптеки или при-
мени од здравствени установи. 

На контото 603 — Преглед, нега и лекување на 
заби И' уста, се водат трошоците за лекарските пре-
гледи, нега. и лекување на заби-и уста. 

На контото 604 —^биотехничка помош и про-
тетички средства, се водат трошоците задавање за 
заботехничка помош и трошоците настанати со ко-
ристење на протетички средства. 

На контото 605 — Протези, ортопедски и други 
помагала, помошни и санитарни справи, се водат 
трошоците настанати во врска со набавката на п-ро-
тези, ортопедски и други помагала, помошни и са-
нитарни справи. 

На - контото 606 - Превозни и пати% трошоци 
во врска со користење на правата од здравственото 
осигурувани се водат патните трошоци и дневни-
ците што настанале поради користење на правата 
на осигурениците од здравственото осигурување. 

На контото 609 — Трошоци" во врска" со мерките 
за унапредување здравствената состојба на осигуре-
ните лица односно спречување на заболување (член 
81 став 1 точка 2 од Основниот закон за здравстве-
ното осигурување), се водат трошоците во врска со 
спроведувањето на превентивни мерки и акции што 
се однесуваат на здравствената заштита на осигу-
рените лица. 

23. На контата од групата 61 — Надоместоци и 
помошти по основ на здравствено осигурување, се 
водат надоместоците и помоштите што осигурените 
лица ги користат по основ на пр,авата од здрава 
стоеното осигурување. 

На контото 610 — Надоместок на личниот до-
ход во случај на спреченост за работа поради болест 
и повреди, се водат надоместоците на- личниот доход 
што цм се исплатени на осигурениците за случај 
на болест и повреди. 

На- контото 611 — Надоместок на личниот до-
ход во случај на бременост, породување и работа со 
скратено работно време, се водат надоместоците на 
личниот доход исплатени на товар на средствата на 
фондот, а во врска со користење на правата на по-
родилен отсуство и на работа со скратено работно 
време. 

На" контото 612 — Помош за опрема на новороде-
но дете, се водат трошоците настанати според од-
луката на собранието на комуналната заедница на 
социјалното осигурување, во врска со исплатите на 
помош за новородените деца. 

На контото 619 — Надоместок за погребни тро-
шоци и-помошта во случај на смрт, се водат испла-
тените трошоци во случај на смрт, а според одлу-
ката на собранието на комуналната заедница на со-
цијалното осигурување. 

24. На контата од групата 62 — Трошоци во вр-
ска со рехабилитација и запослување на инвалиди 
на трудот, се водат трошоците настанати во врска 
со спроведувањето на рехабилитација и заложу-
вање на инвалиди на трудот. 
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На контото 620 - Материјално обезбедување, се 
водат износите на материјалното обезбедување ис-
платени на инвалиди на трудот (чл. 105 до 107 од 
Основниот закон за инвалидското осигурување - -
„Службен лист, на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 
23/67). 

На контото 621 — Привремен надоместок до ста-
пување на соодветна работа, се водат надоместоците 
исплатени на инвалиди на трудот, што тие ги при-
маат до. стапувањето на соодветна работа (член 12.0 
став 1 точка 1 од Осно.вниот закон за инвалидското 
осигурување). 

- - На контото 622 — Надоместок поради зашију-
вање со скратено работно време, се водат надоместо-
ците исплатени'на инвалиди на трудот што тие ги 
примаат поради запослување со скратено работно 
време (член 120 став 1 точка 2 од Основниот закон 
за инвалидското осигурување). 

На контото 623 — Надоместоци поради помал ли-
чен доход на друга работа, се водат надоместоците 
исплатени на инвалиди на трудот, што тие ги при-
маат поради помал личен доход на друга работа 
(член 120 став 1 точка 3 од Основниот закон за ин-
валидското осигурување). 

На контото 625 — Трошоци за професионална 
рехабилитација во посебни установи, се водат тро-
шоците што настануваат со вршење на професио-
нална рехабилитација во посебни установи во кои се 
врши рехабилитација (член 101 од Основниот за-
кон за инвалидското осигурување). 

На контото 626 — Трошоци за професионална ре-
хабилитација на децата, се водат трошоците што 
настануваат со вршење на професионална рехаби-
литација на децата инвалиди (член 93 од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување). 

На контото 627 — Надоместок на патни и пре-
возни трошоци, се водат надоместоците за патни и 
превозни трошоци на инвалиди на трудот во врска 
со нивното користење на правата на рехабилитација 
д запослување (член 128 до 131 од Основниот закон 
за инвалидското осигурување). 

На контото 629 —Инвестиции за рехабилитација 
и запослување на инвалиди на трудот, се водат 
средствата потрошени за инвестиции во врска со 
рехабилитацијата и запослувањето на инвалиди на 
трудот (член 104 од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување). 

25. На контата од групата 64 — Пензии, се во-
дат исплатените пензии. 

,На контото 640 — Инвалидски пензии (со до-
датокот за инвалидност), се водат исплатените из-
носи на инвалидски пензии со додатокот за инва-
лидност. 

На контото 641 — Привремени инвалидски пен-
зии, се водат износите на исплатените привремени 
инвалидски пензии (член 75 од Основниот закон за 
инвалидското осигурување). 

На контото 645 — Старосни пензии, се водат 
исплатите на пензионерите по основ на остварените 
права на старосна пензија. 

На контото 649 — Семејни пензии, се водат ис-
платените износи на семејните пензии. 

26. На контата од групата 65 — Инвалиднини и 
додатоци на пензионерите и инвалидите, се водат 
исплатите на инвалидите и пензионерите за кои не 
е предвидено посебно синтетичко конто во групите 
конта 62 и 64. 

На контото 650 — Инвалиднини, се водат испла-
тените инвалиднини. 

На контото 651 — Додаток за помош и нега на 
инвалиди на трудот, се водат исплатените надомес-
тоци за помош и нега на инвалидите на трудот. 

На контото 652 — Додаток за помош и нега на 
слепи работници, се води исплатениот додаток за 
помош и нега на слепи инвалиди на трудот,, 

На контото 653 — Заштитен додаток на инва-
лидските пензионери, се води . заштитниот додаток 
исплатен на инвалидските ,пензионери. 

На контото 654 — Заштитен додаток на старос-
ните пензионери, се води заштитниот додаток испла-
тен на старосните пензионери. 

На контото 657 — Заштитен додаток на семеј-
ните пензионери, се води заштитниот додаток ис-
платен на семејните пензионери. 

27. На контата од групата 66 — Придонеси на 
исплатените пензии, додатоци и надоместоци на 
инвалидите на трудот, премии и надоместоци за рео-
сигурување, се водат разни придонеси што се пре-
сметуваат и плаќаат на исплатените инвалидски и 
пензиски примања, премии и надоместоци на рео-
сигурувањето. 

На контото 660„ — Средства издвоени за стан-
бена изградба, се водат придонесите за станбена 
изградба што се пресметуваат и плаќаат на испла-
тените пензии и инвалидски примања. 

На контото 661 — Придонес за здравствена заш-
тита на пензионерите, се водат придонесите . за 
здравствена заштита на пензионерите. 

На контото 662 — Придонес за непосредна дет-
ска заштита и додаток на деца, се води придонесот 
за непосредна детска заштита и додатокот на деца. 

На контото 664 — Придонес за Југословенската 
заедница на социјалното осигурување, се води при-
донесот на Југословенската заедница на социјалното 
осигурување, според нејзината одлука. 

На контото 667 — Премии за реосигурување, се 
водат премиите за реосигурување пресметани спо-
ред важечката тарифа. 

На контото 669 — Надоместоци за реосигурува-
ње, се водат надоместоците признаени на фондовите 
на заедниците на социјалното осигурување. 

28. На контата од групата 67 — Надоместоци на 
заводите и други трошоци за извршени работи за 
заедниците на социјалното осигурување, се водат 
надоместоците и трошоците што заедниците на cor 
цијалното осигурување им ги плаќаат на заводите 
за социјално осигурување и на други организации 
за работите извршени за сметка на заедниците. 

На контото 670 — Надоместоци за заводите за 
работите што тие ги вршат за заедниците на социјал-
ното осигурување, се водат надоместоците за рабо-
тата на заводите за социјално осигурување, што тие1 

ги остваруваат врз основа на спогодби со заедници-
те на социјалното осигурување за работите извр-
шени за сметка на заедниците. 

На контото 671 — Надоместоци за работа на друг 
ги организации и органи за работите што тие ги 
вршат за заедниците на социјалното осигурување, 
се водат надоместоците за работата на други орга-
низации за нивното учество во спроведувањето на 
социјалното осигурување. 

На контото 672 — Трошоци за студиски и науч-
ноистражувачки работи за потребите на унапреду-
вањето на социјалното осигурување, се водат, тро-
шоците настанати, со извршувањето на студиски и 
научноистражувачки работи во областа на социјал-
ното осигурување. 

На контото 676 — Трошоци на паричниот и 
платниот промет, се водат надоместоците за рабо-
тата на Службата на општественото книговодство 
во врска со вршењето на работите за сметка на за-
едниците на социјалното осигурување. 

На контото 677 — Поштенски трошоци во врска 
fto дознаките, се водат поштенските трошоци на-
станати во врска со праќањето упатници на осигу-
рениците. 

На контото 679 — Расходи во врска со водењето 
на евиденциите и пресметувањето на обврските по 
основ на членот 116 од Основниот закон, се водат 
трошоците настанати во врска со водењето на еви-
денциите врз основа на кои се врши пресметка со 
федерацијата на нејзиното учество во финансира^ 
њето на инвалидското и пензиското осигурување. 
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29. На контата од групата 68 - Други расходи, 
се водат сите други расходи за кои не е предвидено 

посебно синтетичко конто ве која и да било прет-
ходна група конта од оваа класа. 

На контото 683 — Трошоци на самоуправните ор-
гани, се водат трошоците во врска со одржувањето 
на седници на органите на управувањето на зедни-
цата на социјалното осигурување (дневници, загу-
бена заработка, превозни трошоци, трошоци за ко-
ристење простории, трошоци во врска со запозна-
вање на осигурениците со одлуките на заедницата 
на социјалното осигурување и сл.). 

На контото 684 — Камата и провизија по кре-
дитите, се водат каматите и провизиите во врска 
со користење на кредити. 

На контото 686 — Отплата на вишокот на рас-
ходите на фондовите, се водат отплатите на креди-
тот добиен за покривање на загубата во деловниот 
фонд настаната во 1961 односно 1962 и поранешните 
години (Одлука за покривање на непокриените ку-
соци во фондовите на заводите за социјално оси-
гурување — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), 
како и отплатите на вишокот на расходите на фон-
довите во другите години ако е тоа со закон пред-
видено. 

На контото 687 — Пренесен вишок на расходите 
од претходната година, се води вишокот на расхо-
дите на фондот на реосигурувањето што е искажан 
по завршната сметка на фондот а не можел да би-
де покриен со резервата на фондот, како и вишо-
кот на расходите другите фондови на заедни-
ците ако е тоа со закон предвидено. 

На контото 688 — Други расходи, се водат сите 
други расходи што се однесуваат на работењето на 
фондовите на заедниците на социјалното осигуру-
вање, а за кои не е предвидено посебно синтетичко 
конто во оваа група конта. 

Класа 8: Финансиски резултати и вонреден придонес 

30. На контата од групата 80 — Приходи и рас-
ходи на фондот на заедницата, се искажуваат при-
ходите, расходите и финансиските резултати на фон-
довите на социјалното осигурување и реосигурува-
ње за годината за која се составува завршната 
сметка. Фондовите на инвалидското и пензиското 
осигурување и фондовите за станбени потреби на 
пензионерите и инвалидите пресметката на прихо-
дите и расходите ја искажуваат и во текот на го-
дината (задолжително секој месец). 

На контото 800 — Пресметка на приходите и 
расходите на фондовите на заедниците во текот на 
годината, се водат месечните пресметки на прихо-
дите и расходите на фондовите на инвалидското и 
пензиското осигурување ако книговодството на тие 
фондови го водат комуналните заводи за социјално 
осигурување. Во противно ова конто не се отвора 
во книговодството на фондовите на инвалидското 
и пензиското осигурување. Ова конто задолжително 
се отвора во книговодството на фондот за станбе-
ни потреби на пензионерите и инвалидите на трудот 
преку кое задолжително месечно се искажуваат ос-
тварените приходи и извршените режиски расходи 
на овој фонд а разликата на приходите се прене-
сува врз изворите на средствата на фондот (конто 
940 — Фонд за станбени потреби на пенизонерите и 
инвалидите). 

На контото 802 — Приходи и расходи според 
завршната сметка, се искажуваат вкупните приходи 
и расходи за годината за која се составува заврш-
ната сметка на секој фонд. 

На контото 804 — Вишок на приходите според 
завршната сметка, се искажува вишокот на прихо-
дите по завршната сметка на фондот, ако фондот 
сметковната година ја завршил со вишок на прихо-
дите над расходите. 

На контото 806 — Вишок на расходите според 
завршната сметка, се искажува вишокот на расхо-
дите по завршната сметка на фондот, ако фондот 
сметковната година ја завршил со вишок на рас-
ходите над приходите. 

31. На контата од групата 89 - Вонреден при-
донес, се водат наплатените вонредни придонеси. 

Класа 9: Извори на средствата 

32. На контата од групата 90 — Кредити, се во-
дат кредитите што фондовите ги користат во своето 
работење. 

На контото 900 — Наменски кредит до висо-
чината на загубата на фондот на заедницата, се 
водат наменските кредити добиени до височината 
на загубата на фондот. 

На контото 904 — Кредити за обртни средства 
од банката се водат кредитите што фондот ги до-
бил од банката за обртни средства за редовното ра-
ботење кога средствата на резервата што можат да 
се употребат за таа цел се недоволни. 

На контото 907 — Други извори на кредитите 
за обртни средства, се водат кредитите добиени од 
други организации, што се користат за редовното 
работење кога средствата на резервата што можат 
да се користат за обртни средства се недоволни. 

33. На контата од групата 93 — Резерви на фон-
дот, се водат резервите на фондовите на социјално-
то осигурување. 

На контото 932 — Резерва на фондовите, се во-
ди резервата на определениот фонд, фонд на здрав-
ственото осигурување (фонд на реосигурување и сл.). 

На контото 933 — Сигурносна резерва, се води 
сигурносната резерва на фондовите на инвалидско-
то и пензиското осигурување. 

На контото 934 — Валоризациона резерва, се 
води валоризационата резерва на фондовите на ин-
валидското и пензиското осигурување. 

На контото 937 — Дел од резервата кој се ко-
ристи за обртни средства на фондот, се води делот 
на средствата на резервите што се користи за обрт-
ни средства на фондот кога постојаниот дел на ре-
зервата наменет за обртни средства на фондот е 
недоволен. 

На контото 939 — Постојан дел од резервата на-
менет за обртни средства на фондовите, се води по-
стојаниот дел на резервата и сигурносната резерва 
наменет за обртни средства на фондот, а кој е из-
двоен според одлуката на собранието на заедницата 
на социјалното осигурување. 

34. На контата од групата 94 — Извори на сред-
ствата на. фондот за станбени потреби на пензионе-
рите и инвалидите, се водат изворите на средствата 
по видовите на средствата од овој фонд. 

На контото 940 — Фонд за станбени потреби на 
пензионерите и инвалидите, се водат средствата 
што му припаѓаат на фондот. 

На контото 941 — Долгорочни кредити, се водат 
долгорочните кредити што фондот во своето рабо-
тење ги користи. 

На контото 942 — Краткорочни кредити, се во-
дат краткорочните кредити што фондот во своето 
работење ги користи. 

На контото 943 — Добавувачи, се книжат сите 
промени во врска со добавувачите на фондот што 
му испорачуваат на фондот средства и материјали 
и вршат услуги. 

На контото 949 — Други извори на средствата 
на фондовите, се водат сите други извори на сред-
ствата за кои не е предвидено посебно синтетичко 
конто во оваа група конта. 

35. На контата од групата 96 — Други извори 
на средствата на фондовите, се водат другите из-
вори на средствата на фондовите, за кои не е 
предвидено посебно синтетичко конто во оваа класа. 
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На контото 960 — Извори на средствата наме-
нети за закрепнување на пензионерите, се водат 
средствата наменети за закрепнување на ,пензио-
нерите (член 118 став 2 од Основниот закон), издво-
ени според одлуката на Собранието на Југословен-
ската заедница на социјалното осигурување. 

На контото 969 — Други извори на средствата 
на фондот, се водат другите извори на средствата 
на фондовите што се издвојуваат наменски (член 89 
од Основниот закон и сл.). 

36. На контото 990 — Активни конта на вон-
билансната евиденција и на контото 995 — Пасивни 
конта на вонбилансната евиденција, се книжат про-
мените што немаат непосредна врска односно непо-
средно дејство врз големината и составот на сред-
ствата и нивните извори (гаранции, станбени згради 
изградени од средствата на фондот за станбени пот-
реби на пензионерите и инвалидите а предадени на 
организации за стопанисување со станбените згра-
ди и сл.). 

Износите на вонбилансната евиденција се иска-
жуваат во билансот на состојбата по збирот на би-
лансот (под црта). 

37. При отворањето на деловните книги за 1969 
година, заедницата на социјалното осигурување ќе 
ги пренесе состојбите искажани во завршната смет-
ка за 1968 година на контата пропишани со Основ-
ниот контен план за заедниците на социјалното оси-
гурување и тоа според наведениот преглед: 

Конта на Основ-
ниот контен план 
за заедниците на 
социјалното оси-

гурување 

043 040, 049 
049 = 041, 042, 043, дел 046, 

047, 048 
100 = 044, 100, 109 
101 

110 

102 101 
103 = 1010 
104 1011 
106 = 103 
108 105 
109 = 045, 107 
120 дел 1251 
121 = дел 1261 
124 = дел 1255 
125 г= дел 1265 
128 ' = дел 1257 
129 = дел 1267 
130 = 133, 134 
132 = 141 
133 149 
134 = 150 
135 = 159 
137 137 
138 = 138 
139 г= 139 
160 = 160 
162 г= 162 
164 = 164 
166 166 
167 = 167 
169 ѕѕ 169 
170 =ѕ 179 

171 
174 
175 
179 
190 
220 
224 
226 
230 
232 
234 
235 
239 
240 
248 
252 
253 
254 
255 
258 
259 
270 
290 

Конта на Единствениот 
контен план за заедни-
ците на социјалното о-
сигурување на работ-

ниците 

806 
890 
900 
904 
907 
932 
933 
934 
939 
940 
941 
942 
943 
949 
960 
969 
990 
995 

176 
181, дел 182, 188, 189 
046 и дел 183 до 189 
дел 188, 189 

175, 
180, 
дел 
183, 
190 
220 
224 
226 
238 

дел 279 
232 
дел 279 
280 
2800 
2801 
239 

285 
дел 278, 279 
290 

Евентуалното салдо на контото 
310 — Злато, ќе се пренесе на кон-
тото 166 односно контото 167. Ако 
се покаже салдо на контото 319 — 
Друг материјал, истото ќе се лик-
видира со прокнижување преку 
соодветните конта на трошоците 
со евентуална употреба на сметка 
за разграничување. 

806 
8901, 8902 
905 
900 
901 
930 
9306 
9301 
939 
940 
941 
942 
943 
945, 946 
961 
960 
990 до 994 
995 до 999 ^ 

38. Заедниците на, социјалното осигурување на 
земјоделците ќе ги пренесат, согласно одредбите од 
ова упатство, состојбите искажани по завршните 
см,етки на своите фондови од контата што важеа до 
31 декември 1968 година на соодветните конта на 
Основниот контен план за заедниците на социјал-
ното осигурување. 

39. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-2611/1 
18 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 
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113. 114. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Законот 'за со-
јузниот буџет за 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ% бр. 50/68), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, директорот на Сојузниот геолошки 
завод издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО-РУ-
ДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕ-

НИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Средствата за геолошко-рударски истражу-
вачки работи предвидени во разделот 29, позиција 
152, распоредна група 16-2 на сојузниот буџет за 1969 
година, чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во 
понатамошниот текст: Заводот), се користат за на-
мените предвидени со Програмата на употребата на 
средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 
година за геолошко-рударски истражувачки работи 
(во понатамошниот текст: Програмата), која е со-
ставен дел од Одлуката за Програмата на употреба-
та на средствата предвидени со сојузниот буџет за 
1969 година за геолошко-рударски истражувачки 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69). 

2. Во рамките на средствата распоредени со 
Програмата за одделни видови теолошко-рударски 
истражувања, Заводот ги утврдува подрачјата, об-
јектите и работите, како и височината на средства-
та потребни за тие истражувања. 

3. Заради извршување на Програмата Заводот 
склучува со организациите што се занимаваат со 
изведување геолошко-рударски истражувања (во 
понатамошниот текст: изведувачи на работите) до-
говори за изведување на геолошко-рударски истра-
жувачки работи. 

4. Геолошко-рударските истражувачки работи 
од Програмата, чие изведување почнува во 1969 
година, им се отстапуваат на изведувачите на рабо-
тите по пат на јавно наддавање и собирање писмени 
понуди како и со непосредна погодба. 

5. Геолошко-рударските истражувачки работи 
од Програмата се договараат врз основа на про-
ектите и претсметките на изведувачот на работите 
прифатени од Заводот и од другите учесници во 
финансирањето на тие работи. 

6. Договорот од точката 5 на оваа наредба треба, 
покрај општите податоци, да содржи: вкупен износ 
на средствата потребни за извршување на геолош-
ко-рударските истражувачки работи, со назначува-
ње на средствата предвидени со сојузниот буџет и 
на средствата за учество; рок во кој работите треба 
да се извршат; обврски на изведувачите на рабо-
тите во поглед на поднесувањето на извештајот и 
елаборатот, како и во погле,д начинот на изведува-
њето на работите и начинот на трошењето на сред-
ствата; обврски на учесниците во финансирањето 
на работите ЕО поглед на обезбедувањето на сред-
ствата за учество. 

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

Бр. 09-177/3 
19 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот геолошки 

завод, 
Павле Пејовиќ, с. р. 

Врз основа на 'членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈНИ 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Избор на вијци со шеста го л на 
глава за железнички возила. Големи-
ни на вијците и видови на челикот — 

Избор на вијци со впуштена глава 
и нос за железнички возила. Големи-
ни на вијците и видови на челикот JUS Р.А4.011 

Избор на вијци со полутркалезна 
глава и нос за железнички возила. 
Големини на вијците и видови на че-
ликот — — — — — — — — 

JUS Р.А4.010 

Избор на вијци за оплата за же-
лезнички возила. Големини на виј-
ците и видови на челикот — — — 

Избор на вијци со цилиндрична 
и со полутркалезна глава за желез-
нички возила. Големини на вијците и 
видови на челикот 

Избор на вијци со впуштена и 
испуштена леќеста глава за желез-
нички возила. Големини на внуците 
и видови на челикот 

Избор на навртки — шестострани, 
крунести, затворени и четвртести — 
за железнички возила. Големини на 
наврткапе и видови на челикот — 

Избор на вијци за дрво со полу-
тркалезна глава за железнички вози-
ла. Големи,ни на вијците и видови на 
материјалот — — — — — — — 

Избор на вијци за дрво со впуш-
тена глава за железнички возила. Го-
лемини на вијците и видови на мате-
ријалот — — — — — — — — 

Избор на вијци за дрво со впуш-
тена леќеста глава за железнички 
возила. Големини на вијците и ви-
дови на материјалот 

Избор на вијци за дрво со шесто-
страна глава за железнички возила. 
Големини на вијците и видо-ви на ма-
теријалот — — — — — — — 

Избор на челични вијци со ци-
линдрична глава со шестострана дуп-
ка за железнички возила. Големини 
на вијците и видови на материјалот 

Избор на челични заковки со 
полутркалезна глава, освен к о с о в -
ските. за железнички возила. Големи-
ни на заковките и видови на че л РИСОТ 

Избор на расцепки и на пречници 
на соодветните вијци за железнички 
возила. Големини на расцепките и ви-
дови на материјалот — 

JUS Р.А4.012 

JUS Р.А4.013 

- - - - JUS Р.А4.014 

- JUS Р.А4.015 

JUS Р.А4.016 

JUS Р.А4.017 

JUS P.A4.018 

— JUS Р.Д4.019 

JUS P.A4.020 

JUS P.A4.021 

JUS P.A4.022 

- - JUS P.A4.023 
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Избор на пречници на проодните 
дупки за вијци за железнички во-
зила - - - - - - - - JUS Р.А4.024 

Пречници на проодните дупки за 
челични заковки за железнички во-
зила - - - - - - - - JUS Р.А4.025 

Избор на упусти за вијци за же-
лезнички возила — — — — — JUS Р.04.026 

Погонски четвртки за железнички 
возила. Избор на отвори на клучеви JUS Р.А4.027 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1969 година. 

Бр. 21-250/1 
22 јануари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

115. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛА 

ЗА СВЕТИЛКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Стакла за светилки. Мери за 
стакла и навои — — — — — — JUS N.L5.131 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1969 година. 

Бр. 15-415/1 
4 февруари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

116. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Опрема на зграда. Гарнитури на 
кутии за писма од лим, со отворање 
околу вертикалната оска — — — JUS U.N9.061 

2. Југословенскиот стандард од точката 
1 на ова решение е објавен во посебно из-
дание на Југословенскиот завод за стандардизација, 
кое е составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1969 година. 

Бр. 17-710/1 
12 февруари 1969 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

117. 

Врз основа на членот НО од Законот за банки-
те и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 
50/68) и чл. 6 и 11 од Уредбата за општите услови за 
давање потрошувачки кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, и 23/68), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАС-
МАНОТ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУ-
ВАЧКИ КРЕДИТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ 

НА СРЕДСТВА 

1. Во Одлуката за начинот на усогласување на 
пласманот на деловните банки во потрошувачки 
кредити со соодветните извори на средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/67) во точката 1 под 1 се 
додаваат запирка и зборовите: „со тоа овие сред-
ства до височина од 80% да можат да се користат 
за давање потрошувачки кредити и потрошувачки 
кредити за унапредување на туризмот, а разликата 
до височина од 100% на овие средства — само за 
давање потрошувачки кредити за унапредување на 
туризмот". 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Деловните банки кај кои пласманот во кре-

дитите од точката 1 на оваа одлука не е усогласен 
со 80% односно 100% од средствата на штедните 
влогови и со средствата од членот 107 став 2 на 
Законот за банките и кредитните работи до висо-
чината што самите ја определиле, можат, додека 
тоа не го сторат, да даваат потрошувачки кредити 
и потрошувачки кредити за унапредување на ту-
ризмот до височина од 100% од наплатените отплати 
по тие кредити, со тоа износот на потрошувачките 
кредити да не може да го надмине износот од 80% 
од тие отплати." 

3. Точката 3 се брише. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 20 
13 февруари 1969 година 

Белград 

Гувернер на 
Народна банка 

на Југославија, 
д-р Никола Миљаниќ, с. р. 
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118. 

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за 
избор на сојузни пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КО-

МИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/69) во точката 1 одредба под 72 али-
неите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„за претседател Драган Глигориевиќ, претседа-
тел на Окружниот стопански суд во Белград, а за 
заменик Љубљана Богдановиќ, судија на Првиот 
општински суд во Белград; 

за секретар Сретен Јовановиќ, секретар на Со-
бранието на општина Стари град, а за заменик 
Жарко Пипер, началник на Одделението за кому-
нално-станбени работи на Собранието на општина 
Стари град; 

за член Миле Поткоњак, пензионер од Белград, 
а за заменик Бранко Вукадиновиќ, ПОЛКОВНИК на 
ЈНА од Белград;". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 14 
20 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ ПРЕДЛОГОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 
УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ТОЧКАТА И 
ПОД А) ОД ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА РАБОТИЧКОТО 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА КОМУНАЛ-
НАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС, ОД 19 
ЈУЛИ 1967 ГОДИНА, И ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА 
ТАА ОДЛУКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА 
ВРЗ УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ИНВАЛИД-

НИНИ 

I 

Работничкиот совет на Фабриката на порцелан 
и санитарна керамика „Борис Кидрич" од Титов Ве-
лес поднесе предлог за оценување на уставноста и 
законитоста на точката II под а) од Одлуката за во-
ведување вонреден придонес за здравствено осигу-
рување на осигурениците на работничкото здрав-
ствено осигурување што је донесе собранието на 
Комуналната заедница на социјално осигурување 
на работниците Титов Велес на седницата од 19 
јули 1967 година („Службен гласник на општина 
Титов Велес", бр. 5/67). Одлуката е донесена за да се 
покрие вишокот на расходите над приходите утвр-
ден во завршните сметки на Фондот за здравствено 
осигурување на работниците за 1965 и 3966 година. 
Во точката II од Одлуката се определува дека о-
сигурениците на Комуналната заедница на соци-

јалното осигурување на работниците Титов Велес 
се должни да плаќаат вонреден придонес за покри-
вање на вишокот на расходите над приходите за 
1965 година по 1,5% од нето личните доходи, а за 
покривање на вишокот на расходите над приходите 
за 1966 година по 0,40%, така што вонредниот при-
донес да изнесува вкупно 1,90% од нето личните 
доходи. 

Подносителот на предлогот смета дека точката 
II од Одлуката во делот кој се однесува на воведу-
вањето на вонредниот придонес за покривање на 
вишокот на расходите над приходите за 1965 годи-
на не е во согласност со одредбите на членот 154 
од Уставот на СФРЈ и чл. 84 до 86 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67). Одлуката 
е донесена во 1967 година врз основа на утврдениот 
вишок на расходите над приходите во завршната 
сметка за 1966 година, во која е пренесен вишокот 
на расходите над приходите од 1965 година. Во 
меѓувреме одредбите на чл. 84 до 86, што го регу-
лираат вонредниот придонес за здравствено осигу-
рување, се изменети со Законот за измени и до-
полненија на Основниот закон за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66). Со оглед на тоа дека 
Одлуката е донесена во 1967 година врз основа на 
изменетите одредби на чл. 84 до 86 од Основниот за-
кон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување, подносителот на предлогот 
смета дека со воведувањето на вонредниот придонес 
за здравствено осигурување за покривање на вишо-
кот на расходите над приходите од 1965 година на 
Одлуката и е дадено повратно дејство иако тоа со 
законот не било предвидено. 

Во текот на постапката се појави и прашањето 
за примена на Одлуката. Комуналниот завод за со-
цијално осигурување Титов Велес при исплатата на 
пензиите врши наплата на вонредниот придонес и од 
уживателите на пензии. Здружението на пензионе-
рите и инвалидите на трудот на општината Титов 
Велес му поднесе барање на Уставниот суд на Ју-
гославија да утврди дека примената на Одлуката во 
поглед на уживателите на пензии е незаконита, би-
дејќи смета дека пензионерите не се должни да 
плаќаат вонреден придонес. 

II 
По повод предлогот на работничкиот совет на 

Фабриката на порцелан и санитарна керамика „Бо-
рис Кидрич" од Титов Велес и барањето на Здруже-
нието на пензионерите и инвалидите на трудот на 
општината Титов Велес одржана е на 16 декември 
1968 година јавна расправа пред Уставниот суд на 
Југославија. 

Уставниот суд на Југославија при оценувањето 
на уставноста и законитоста на точката II под а) од 
Одлуката ги имаше предвид одредбите на членот 154 
од Уставот на СФРЈ, со кои е регулирана можноста 
за давање повратно дејство на одделни прописи и 
други општи акти, како и одредбите на чл. 84 до 87 
од Основниот закон за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување, со кои се ре-
гулирани условите за воведување вонреден придонес 
за здравствено осигурување. Според членот 154 од 
Уставот на СФРЈ прописите и другите општи акти 
не можат да имаат повратно дејство. Само со закон 
може да се определи поодделни негови одредби и 
прописи донесени врз основа на такви одредби да 
имаат повратно дејство. 

Собранието на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Титов Ве-
лес при усвојувањето на завршната сметка за ра-
ботењето на фондот на здравственото осигурување 
за 1966 година утврди вишок на расходите над при-
ходите во износ од 1,490.000 динари, од кои 1,160.000 
динари се пренесени од завршната сметка за 1965 
година, бидејќи тој кусок не е покриен во текот на 
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1966 година ниту со воведување вонреден придонес 
ниту на друг начин. Врз основа на така утврдената 
завршна сметка од 1966 година собранието на Ко-
муналната заедница на социјалното осигурување Ти-
тов Велес на седницата од 19 јули 1967 година ја до-
несе, во смисла на членот 84 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, наведената одлука за воведување вон-
реден придонес. 

Според членот 84 од Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање, кога во завршната сметка на фондот на 
здравственото осигурување ќе се утврди вишок на 
расходите над приходите, покривањето на тој вишок 
се врши во прв ред од резервата на фондот на 
здравственото осигурување освен, од постојаниот 
дел на резервата. Ако средствата на резервата не 
се доволни, вишокот на расходите се покрива со 
воведување вонреден придонес. 

Според тоа, за воведување вонреден придонес 
битно е со завршната сметка да е утврден вишок 
на расходите над приходите и од средствата на ре-
зервата тој вишок на расходите да не може да се 
покрие. Според становиштето на Уставниот суд на 
Југославија не е битно дали утврдениот вишок на 
расходите произлегува само од работењето на изми-
натата година. Со завршната сметка утврдениот ви-
шок на расходите над приходите мора да биде по-
криен. Ако не постојат други можности, покривање-
то се врни со воведување вонреден придонес. Со 
ставањето на наведената одлука вон сила не' би се 
решило прашањето на покривањето на вишокот над 
расходите. Би морало повторно да се воведе вон-
реден придонес. 

Во поглед забелешката на предлагачот за пов-
ратното дејство на Одлуката се поставува прашање 
дали во овој случај може да се говори за давање 
на Одлуката повратно дејство. Меѓутоа, без оглед 
на тоа, ако се има предвид дека Одлуката е доне-
сена во согласност со одредбите на Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, повратното дејство на Одлуката, во 
смисла на членот 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, 
не би било противуставно. 

III 

Во решавањето на прашањето на примената на 
наведената одлука врз уживателите на пензии и 
Инвалиднини Уставниот суд на Југославија тргна 
од одредбите на членот 118 став 1 точка 2 и чле-
нот 136 став 3 од Основниот закон за организација-
та и финансирањето на социјалното осигурување, 
со кои е регулирано прашањето на определувањето 
и плаќањето на придонесот за здравствено осигуру-
вање на уживателите на пензии и инвалиднини. Спо-
ред членот 118 став 1 точка 2 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјално-
то осигурување придонесите за здравствена зашти-
та на пензионерите се исплатуваат од фондот на 
инвалидското и пензиското осигурување, а според 
членот 136 став 3 на тој закоп придонесот за здрав-
ствена заштита на уживателите на пензии и инва-
лиднини осигурени според Основниот закон за 
здравственото осигурување го определува со-
бранието на републичката заедница на социјалното 
осигурување. 

Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците Скопје донесе 
Одлука за височината, пресметувањето и плаќање-
то на придонесот за здравствената заштита на у-

живателите на пензија и инвалиднина за 1967 го-
дина („Службен весник на СРМ", бр. 38/66) со која 
го регулира прашањето на придонесот за здрав-
ствена заштита на уживателите на пензии. Според 
таа одлука е определен придонесот за здравствена 
заштита на уживателите на пензии во постојан ме-
сечен износ од 32 динари за еден уживател на пен-
зија односно инвалиднина и должен е да им го ис-

платува Републичкиот завод за социјално осигу-
рување во Скопје на фондовите за здравствено о-
сигурување на соодветните комунални заедници на 
социјалното осигурување. 

Според становиштето на Уставниот суд на Ју-
гославија со одредбите на членот 118 став 1 точка 2 
и членот 136 став 3 од Основниот закон за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигурува-
ње, како и со Одлуката на собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците Скопје за височината, пресметувањето 
и плаќањето на придонесот за здравствената заш-
тита на уживателите на пензија и инвалиднина за 
1967 година, регулирано е прашањето на височина-
та на придонесот за здравствено осигурување на 
уживателите на пензии и плаќањето на тој при-
донес. Бидејќи со посебни прописи е регулирано 
прашањето на придонесот за здравствено осигуру-
вање на уживателите на пензии и инвалиднини, 
одредбите, на чл. 84 до 86 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување како општи одредби за вонредниот 
придонес за здравствено осигурување не се одне-
суваат на уживателите на пензии, ниту со тие од-
редби им е дадено овластување на комуналните 
заедници на социјалното осигурување да ги обврзат 
уживателите на пензии и инвалиднини на плаќање 
вонреден придонес за здравствено осигурување. 

IV 
Со оглед на изложеното, Уставниот суд на Ју-

гославија, врз основа на чл. 69 и 28 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија, донесе 

О Д Л У К А 

1) Се одбива предлогот на Работничкиот совет на 
Фабриката на порцелан и санитарна керамика „Бо-
рис Кидрич", Титов Велес, за оценување на устав-
носта и законитоста на Одлуката за воведување вон-
реден придонес за здравствено осигурување на оси-
гурениците на работничкото здравствено осигурува-
ње на Комуналната заедница на социјалното осигу-
рување на работниците Титов Велес, од 19 јули 1967 
година. 

2) Одлуката за воводување вонреден придонес 
за здравствено осигурување на осигурениците на ра-
ботничкото здравствено осигурување на Комуналната 
заедница на социјалното осигурување на работници-
те Титов Велес, од 19 јули 1967 година, не може да 
се применува врз уживателите на пензии и инва-
лиднини. 

3) Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен гласник на општина Титов 
Велес". 

4) Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија составен од претседателот на Судот Блажо 
Јовановиќ и членовите на Судот: Неда Божиновиќ, 
д-р Асен Групче, Бранко Јевремовиќ, Шефкет Маг-
лајлиќ, д-р Јерко Радмиловиќ, д-р Иво Сунариќ и 
Јоже Земљак. 

5) Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука на седницата одржана на 24 декември 1968 
година. 

У бр. 625/67 
24 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

- Се разрешува Ѓуро Узелац од функцијата на 
помошник сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 5 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 93 став 4 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува Јордан Блажевски од функцијата 
советник на Сојузниот извршен совет со 28 февру-
ари 1969 година. 

Б. бр. в 
9 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНА-

ЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

За советник на претседателот на Сојузниот со-
вет за координација на научните дејности се назна-
чува д-р Живорад Теофиловиќ, советник во Сојуз-
ниот совет за координација на научните дејности. 

Б. бр. 9 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник сојузен секретар за надворешна 
трговија се назначува Јоже Корошец, советник на 
сојузниот секретар за надворешна трговија. 

Б. бр. 11 
5 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 19 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ЗА 

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ „РЕГУЛАЦИЈА И 
УРЕДУВАЊЕ НА РЕКАТА САВА" 

За претставник на СФРЈ за изработка на Про-
ектот „Регулација и уредување па реката Сава" се 
именува Томе Кузмановски, помошник сојузен се-
кретар за стопанство, а за негов заменик д-р Јосип 
Змаиќ, републички секретар за водостопанство на 
СР Хрватска. 

Б. бр. 4 
5 февруари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за 
општествените стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/68), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕ-

ЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се именуваат во советот на Сојузната дирекци-
ја за резерви на прехранбени производи: 

за претседател: 
Гука Мудри, генерален директор на Земјодел^ 

ско-индустрискиот комбинат, Вуковар; 
за членови: 
1) Мирослав Антонелиќ, директор на Мел-

ничкото претпријатие „12 јануар", Пула; 
2) Јожеф Борза, директор на Кланицата „29 но-

вембар", Суботица; 
3) Душан Чеховин, помошник сојузен секретар 

за стопанство; 
4) Мујо Диздар, генерал-мајор на ЈНА; 
5) Милијан Голијанин, директор на одделение 

на Народната банка на Југославија; 
6) Александар Груевски, помошник републички 

секретар за индустрија и трговија на СР Македо-
нија; 
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7) Змаго Хрушеван, генерален директор на аг-
роиндуетрискиот комбинат „Емона", Љубљана; 
- 8) Иво Клеменчич, заменик републички секре-

тар за стопанство на СР Словенија; 
9) Георги Кусигерски, советник на директорот на 

Сојузниот завод за цени; 
10) Драго Малешевиќ, генерален директор на 

Земјоделско-индустрискиот комбинат, Босанска 
Градишка; 

11) Марко Миќуновиќ, раководител на групата 
за земјоделство во Републичкиот секретаријат за 
стопанство на СР Црна Гора; 

12) Ѓоко Михаиловски, генерален директор на 
„Житомакедонија", Скопје; 

13) Милорад Никшиќ, републички секретар за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на СР 
Србија; 

14) Новак Полексиќ, помошник сојузен секретар 
за надворешна трговија; 

15) Винко Радишиќ, директор на Дирекцијата 
за пазарни резерви на Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија на СР Босна и Херцего-
вина; 

16) д-р Слободан Стошиќ, стручен соработник — 
санитарен инспектор во Сојузниот садет за здрав-
ство и социјална политика; 

17) Стеван Ухларик, директор на ПИК, Бечеј, 
Директорот на Сојузната дирекција за, резерви 

на прехранбени производи е член на советот спо-
ред својата положба. 

Б. бр. 12 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАШАЊА ОД ПЛАНОТ НА РАЗ-

ВОЈОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1971 ДО 1975 
ГОДИНА 

1. Во Сојузниот завод за стопанско планирање 
се формира Совет за разгледување на основните 
прашања од планот на развојот на Југославија од 
1971 до 1975 година. 

2. Советот го сочинуваат: ^ 

претседател: 
Штајнер д-р Рикард, генерален директор на Со-

јузниот завод за стопанско планирање; 

членови: 
1) Воле Антон, претседател на Сојузната сто-

панска комора, 
2) Драговиќ Жарко, директор на Републичкиот 

завод за стопанско планирање на СР Црна Гора, 
3) Филиповиќ Никола, генерален директор на 

Сојузниот завод за цени, 
4) Гривчев д-р Васил, сојузен секретар за над-

ворешна трговија, 
5) Јелиќ д-р Боривое, сојузен секретар за сто-

панство, 
6) Јовиќ д-р Борислав, директор на Републич-

киот завод за општествено планирање на СР Србија, 
7) Кубовиќ д-р Бранко, директор, на Републич-

киот завод за стопанско планирање на СР Хрватска, 
8) Латифиќ Ибрахим, генерален директор на Со-

јузниот завод за статистика, 

9) Миљаниќ д-р Никола, гувернер на Народна-
та банка на Југославија, 

10) Новиншек Јоже, директор на Републичкиот 
завод за стопанско планирање на СР Словенија, 

11) Полајнар Антон, претседател на Сојузниот 
совет за труд, 

12) Ракиќ Воислав, претседател на Економскиот 
совет на СИС, 

13) Смоле Јанко, сојузен секретар за финансии, 
14) Тасевски Павле, директор на Републичкиот 

завод за стопанско планирање на СР Македонија, 
15) Узуновиќ Шукрија, директор на Републич-

киот завод за општествено планирање и економски 
истражувања на СР Босна и Херцеговина, 

16) Вогелник д-р Долфе, претседател на Сојуз-
ниот совет за координација на научните дејности, 

17) претставник на Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија. 

Во составот на Советот, како негови членови, 
влегуваат и членовите на Колегиумот на Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

Б. бр. 14 
5 февруари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Баић Васили ја Душан, 
Димић Стевана Здравко, Камникар Јоже Станко, 
Крамарић Антона Јанез, Петровић Николе Ђуро, 
Рукавина Николе Јосип; 

санитетските полковници: Чукељ Фабијана Фа-
бијан, Freund Јована Л адис лав, Каранушић Пашка 
Анте, Томашић Романа Маријан; 

артилерискиот полковник: Дамјановић Јове 
Гојко; 

полковникот на градежна служба: Јаман Ивана 
Владимир; 

интенданскиот полковник: Печарић Габријела 
Здравко; 

интендантскиот потполковник: Аљиновић Ивана 
Звонко; 

техничките потполковници: Баретић Миховила 
Звонко, Елез Ивана Ђуро, Куљиш Ивана Бартул, 
Подлипец Јакоба Љубо, Славуљ Андрије Станко; 

пешадиските потполковници: Деспенић Петра 
Лука и Капор Милоша Владо; 

потполковникот за врска: Турски Грге Петар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот полковник: Видулић Марјана Изак; 
санитетските потполковници: Бератланић Изак; 

Јанез, Крвавица Ивана Божо, Стојан Антена Анте, 
Штиглић Филе Борис; ' 
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потполковник^ на градежна служба: Лутина 
Благоја Радослав; 

техничките потполковници: Филковић Ивана 
Јосип, Прохић Мустафе Сулејман, Шаљић Јована 
Бранко; 

-морнаричкотехничкиот потполковник: Ковачев 
вић Лазара Милан; 

- артилериските потполковници: Мајкић Душана 
Тоде и Жарнић Бартула Антун; 

потполковниците на финансиска служба: Мате-
љак Анте Славко и Шалић Петра Петар; 

потполковниците на правна служба: Перовић 
Саве Радивој е и Животин Петронија Миленко; 

пешадискиот потполковник: Шарић Ивана Иво; 
пешадиските мајори: Адамовић Саве Милорад, 

Беговиќ Лазара Милан, Бојановић Ранка Сретко, 
Ѕ1ванишевић Данил а Ристо, Максимовиќ Богослава 
Часлав, Мразовац Јанка Бранко, Раца Стеве Никола, 
Сетенчић Јована Милан, Туропољац Стевана Станко; 

ветеринарниот мајор: Арсенијевиќ Десимира Си-
ниша; 

морнаричкотехничките мајори: Бареза Вјекосла-
ва Младен, Беатовић Илије Душан, Берлан Владин 
мира Јосип, Дивић Грге Стипе, Нобило Вицка Нико-
ла, Сабовљевић Добривоја Александар, Смољанорић 
Марка Јозо, Живановић Михајла Милча; 

-санитетските мајори: Божић Јакова Јосип, Ћи-
Шић Хакије Азра, Гујиновић Антуна Перо, Хуљев 
Станка Евица, Матић В л аха Влахо; 

мајорите на административна служба: Бракус 
Душана Стојан, Каписода Иве Мило; 

мајорите на градежна служба: Царевиќ Јуре 
Грго, . Човић Јозе Стјепан, Хаџиабдић -Дервиша 
Исмет; 

интендантските мајори: Ћировић Антонија Мио-
драг, Габерц Јосипа Јоже, Гербец Рихарда Рихард, 
Сутловић Јеронима Звонко; 

мајорот на финансиска служба: Ћуић Петра 
Момчило; 

мајорите за врска: Ђордан Ћетка Данило, Крс-
тин Вићентија Тихомир, Павлица Петра Мане, Гулин 
-Мијоте Стипе, Савић Светомира Радисав; 

артилериските мајори: Франчула Фране Слобо-
дан, Рађеновић Милојице Добрило, Репац Дмитра 
Богдан, Усановић Анте Тончи; 

мајорите на сообраќајна служба: Новак Цветка 
Кузма и Жарковиќ Огњена Љубан; 

техничките мајори: Љубановић Фране Шиме и 
Сухих : Ивана Василије; 

мајорите на правна служба: Пејовић Паје Ми-
ливоје и Садовић Мехмеда Мехмед; 

мајорот на оклопни единици: Савић Миле Ду-
шан; 

.. Инженерискиот мајор: Војиновић Радосава 
Мир,ко; 

инжјвнерискиот капетан I класа: Алатовић Ади-
ла Касим, Гобовић Миле љубо, Госпић Ристе Слобо-
дан, Малбашић Новака Гроздан, Матић Михајле 
Милош; 

инженерискиот капетан I класа: Алатовић -Ади-
ла Касим, Гобовић Миле Љубо, Госпић Ристе Слобо-

Бр. 170 
22 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Четврток, 27 февруари 1969 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

103. Закон,за ратификација на Конвенцијата 
за социјално осигурување помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија и Кралството. Шведска — — — 289 

104. Закон за ратификација на Спогодбата по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Сојузна Република 
Германија за социјалното обезбедување 292 

105. Закон за ратификација на Спогодбата 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Сојузна Република 
Германија за осигурување во случај на 
незапосленост — — — - - — — 299 

106. Одлука за распишување избори на пра-
те.ници за Сојузната скупштина — — 304 

107. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на делот на девизите што 
работните организации можат да ги ко-
ристат во смисла на чл. 16 и 17 од . Зако-
нот за девизното работење — '— — — 304 

108. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата од сојузниот буџет 
за 1969 година за надоместоци за повлас-
тиците во патничкиот сообраќај — — 394 

109. Одлука за условите и начинот на корис-
тење во 1969 година на приходите што 
ги остварува Сојузниот завод за статис-
тика со вршење на условите и издавач-
ката дејност — — — — — — - 305 

110. Правилник за минималните технички ус-
лови за вршење промет на отпадоци на 
големо — — — - — — — — — 305 

111. Наредба за дополненија на Наредбата за 
утврдување благајнички максимум и пла-
ќање со готови пари — — — . — — ' — 3Q6-

112. Упатство за содржината на одделните 
конта во Основниот контен план за заед-
ниците на социјалното осигурување — — 507 

113. Наредба за поблиските услови и начинот 
на користење на средствата за геолошко- ' 
-рударски истражувачки работи предви-
дени во сојузниот буџет за 1969 година — 314 

114. Решение за југословенските стандарди за 
спојни елементи за шински возила — — 3^4 

115. Решение за југословенскиот стандард за 
стакла за светилки — - — — — — " 31Ѕ 

116. Решение^за југословенскиот стандард од ' 
областа на градежништвото — — — — 315 

117. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на усогласување на 
пласманот на деловните банки во потро-
шувачки кредити со соодветните извори 
на средствата — — — — — — — 315 

118. Решение за измена на Решението за и-
менување членови на општинските избор-
ни комисии - — - А — — — — — 316 

Одлука за одбивање на предлогот за оце-
нување на уставноста и законитоста на 
точката IX под а) од Одлуката за вове-
дување вонреден придонес за здравствено 
осигурување на осигурениците на работ-
ничкото здравствено осигурување на Ко-
муналната заедница на социјалното оси-
гурување на работниците Титов Велес, 
од 19 јули 1967 година, и за утврдување 
дека таа одлука не може да се применува 
врз уживателите на пензии и инвалид-
нини - — — — — — — — — 316 
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