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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИ-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 ОДЈ Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна' Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за пензиското осигурување, што го 
Усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 4 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 4 де-
кември 1957 година. 

П. Р. бр. 20 
6 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Д Е Л П Р В 
ОДРЕДБИ ЗА ПРАВАТА 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со пензиското осигурување, како дел од оп-

штото социјално осигурување, им се обезбедува на 
работните луѓе осигурени по овој закон правото на 
лична пензија, а на членовите на нивните фами-
лии правото на фамилијарна пензија. 

Член 2 
(1) Правата врз основа на пензиското осигуру-

вање произлегуваат од вложениот труд, а се опре-
делуваат во согласност^ придонесот од осигурени-
кот на општеството и со други општествени 
интереси. 

(2) Правата од пензиското осигурување се утвр-
дуваат Со сојузен закон. 

Член 3 . 
Правата од пензиското осигурување се состојат 

од право на пензија, право на здравствено осигу-
рување и други права установени со закон. 

Член 4 
(1) Пензиското осигурување се засновува врз 

начелото на заемност на осигурувањето и врз на-
челето на самоуправување на осигурениците со 
Службата и фондовите на социјалното осигурување. 

(2) Пензиското осигурување' е задолжително.. 

Член 5 
(1) Финансиските средства за пензиско осигуру-

вање,^ по правило, се обезбедуваат со придонес. 
(2) Од придонесот се формираат фондови за 

пензиско осигурување во рамките на фондот на 
социјалното осигурување. 

(3) Обврските за плаќање на придонесот се 
утврдуваат врз основа на закон. 

Член 6 
(1) Со пра.вото на лична пензија осигуреникот 

се здобива по определено време поминато на ра-
бота и по определени години на возраста. 

(2) Височината на личната пензија на осигу-
реникот зависи првенствено од големината на рг -
ботникот придонесе и од траењето на работата на 
осигуреникот.' 

Член 7 
(1) Со правото на фамилијарна пензија се здо-

биваат определени членови на фамилијата на оси-
гуреникот по смртта на осигуреникот. 

(2) Височината на фамилијарната пензија 
зависи од височината на личната пензија на оси-
гуреникот, од бродот на осигурените лица и од 
нивната положба - во фамилијата. 

Член 8 
(1) Правото на пензија не може да застари. 
(2) Правото на ,пензија не може да се менува 

со договор, да се наследува ниту да се пренесува 
на друго лице. 

(3) Правото на пензија не може да се одземе, 
освен" во исклучителни случаи предвидени со 
закон. 

Член 9 
Никој не може да ги намали или да ги огра-

ничи правата што му припаѓаат на осигуреникот 
врз основа на законот. 

Член 10 
Пензиското осигурување го спроведуваат за-

водите за социјално осигурување врз основа и во 
рамките на одредбите од овој закон. 

Член 11 
(1) Остварувањето на правата на осигуреникот 

се врши во управната постапка утврдена со овоо 
закон, со која на осигуреникот му се гарантира 
дека во полна мера и на време ќе го постигне пра-
вото кое според законот му припаѓа. 

(2) Актите на заводите за социјално осигуру-
вање за правата врз основа на пензиското осигу-
рување подлежат на оцена на законитоста од страна 
на судовите во смисла на Законот за управните 
спорови и на овој закон. 
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Г л а в а П 

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

. 1. Осигуреници 
Член 12 

За случај на старост осигурени се според од-
редбите на овој закон: . , .. 

1) лицата во работен однос на територијата на 
Југославија што се запослени оо полно редовно ра-
ботно време или со најмалку половина од полното 
работно време под условите определени со овој 
закон; 

2) народните пратеници што примаат постојана 
месечна награда и одборниците на народните одбори 
на постојани должности што примаат постојана ме-
сечна награда за својата работа; 

3) избраните лица на постојани долж,ности со 
постојана плата во општествените и задружни ор-
ганизации, во стручните здруженија и комори или 
во нивните сојузи, на кои тоа им е единствено или 
главно занимање; 

4) членовите на занаетчиските (производител-
ски, преработувачки и услужни) задруги; 

5) членовите на рибарските задруги на помор-
ското, речното и езерското рибарство на кои сто-
панската работа во задругата им е единствено 
и главно занимање. 

Чшен 13 
Лицата дино вршат самостојни професионални 

дејности, како и лицата со други занимања што 
не се во работен однос, доколку не се осигурени 
според посебни одредби од овој закон,, се 
осигуруваат според посебни сојузни закони или 
според договорите склучени врз основа на одред-
бите од овој закон. 

Член 14 
(1) Југословенските државјани во странство се 

осигурени според одредбите од овој закон ако се 
во работен однос: 

1) кај Југословенски органи, установи, или ор-
ганизации; 

2) во ^домаќинствата на осигучениците -запо-
слени кај југословенски, органи, установи или орга-
низации; 

3) во друга служба во која стапиле по -о-власту-
вањето на надлежниот орган, кога стапувањето во 
таква служба е предвидено со меѓудржавни односно 
меѓународни договори 

(2) југословенските државјани што според 
овластувањето дадено врз банова на посебни про-
писи стапиле во работен бднос во странство, во 
случаите кога тоа не е предвидено со меѓудржавни 
односно меѓународни договори, можат да се осигу-
рат според одредбите на овој закон ако му се при-
јават за осигурување на надлежниот орган на 
социјалното осигурување во Југославија и ако 

,уредно го плаќаат придонесот за пензиско осигу-
рување, без огласна тоа дали и во странство се оп-
фатени со пензиско осигурување. 

Член 15 
Странските државјани во работен односа на те-

риторијата на Југославија се осигурени, според 
одредбите на овој зак-он, ако со овој закон или со 

. меѓудржавни договори не е определено поинаку. 

Член 16 
Странските државјани кои на територијата на 

Југославија се во служба на меѓународни органи-
зации и установи, на странски дипломатски^ и кон-
зуларни претставништва, или во лична служба на 
странски државјани што уживаат дипломатски 
имунитет, се осигурени според одредбите на овој 
закон само ако е тоа со меѓународни односно меѓу-
државни договори предвидено^ 

1 Членови на фамилијата 
Член 17 

(1) За случај на смрт на осигуреникот осигу-
рени се според одредбите на овој закон: 

1) брачниот другар на осигуреникот; 
2) децата на осигуреникот (брачни, вонбрачни, 

посвоени и пасиеочиња); 
3) внучињата, браќата и сестрите на осигурени-

кот, кои осигуреникот ги издржувал поради тоа што 
се без родители, и децата без родители кои оси-
гуреникот ги зел на мзджување; 

4) родителите, очувот и маштеата и посвоителот 
на осигуреникот, кои осигуреникот ги издржувал. 

(2) Членовите на фамилијата од точката 3 на 
претходниот став се осигурени под истите услови 
и ако имаат еден или двајца родител.и што се на-
полно и трајно неспособни за работа. 

Г л а в а III 
ЛИЧНА ПЕ-НЗИЈА 

X. Услови за здобивање 
Член 18 

(1) Личната пензија може да бидо во височина 
на основот за определување на пензијата (полна 
пензија) или во височина на определениот процент 
од тој основ (неполна пензија). 

(2) Личната пензија може да биде и повисока 
од основот з-а определување на пензијата (зголемена 
полна пензија), кога е тоа со овој закон предви-
дено поради продолжување на работа по исполну-
вањето на определените услови за здобивање со 
полна пензија. 

Член 19 
Со правото на полна пензија се здобива оси-

гуреникот — маж кога ќе наполни 35 години пен-
зиски стаж и 56 години возраст, а осигуреникот -
жена кога ќе наполни 30 години пензиски стаж 
и 50 години возраст, ако со овој закон не е о-пре-
делено поинаку. 

Член 20 
(1) Со правото на неполна пензија, ако со овој 

закон не е определено поинаку, се здобива осигу-
реникот — маж кога ќе наполни 65 години возраст, 
а осигуреникот — жена кога ќе наполни 56 години 
возраст: 

1) ако осигуреникот — маж наполнил 30 или 
повеќе години пензиски стаж, а осигуреникот — 
жена 25 или повеќе години пензиски стаж; 

2) ако Осигуреникот — маж наполнил 25 или 
повеќе, а помалку од 30 години пензиски стаж, 
односно ако осигуреникот — жена наполнила 20 или 
повеќе, а помалку од 25 години пензиски стаж, 
под услов во последните пет години да има по 
седум месеци работен стаж во секоја година или 
вкупно најмалку три години и пет месеци работен 
стаж; 

3) ако осигуреникот навртил 15 или повеќе го-
дини пензиски стаж, но помалку отколку што е 
предвидено во точката 2 од овој член, под услов 
во последните пет години да има најмалку осум 
месеци работен стаж во секоја година или вкупно 
четири години и два месеца работен стаж. 

(2) Право на неполна пензија според одредбите 
на овој закон има-и осигуреникот — јавен службе-
ник на кого ќе му престане службата со пензиони-
рање според Законот за јавните службеници. 

Член 21 
(1) Работниот стаж кој осигуреникот мора да 

го има во последните пет години во смисла на 
членот 20 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон мора да 
биде наполнет во периодот од навршената 60 до 65 
година возраст на осигуреникот — маж односно од 
навршената 50 до 55 година возраст на осигуре-
никот — жена, кои до наполнетата 65 односно 55 
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години возраст го наполниле пропишаниот пензи-
ски стаж. , . 

(2) Ако осигуреникот до наполнувањето' на 65 
односно 5(5 г о д а т возраст не го наполнел пропи-
шаниот пензи-ски стаж, или ако до тоа време не 
го наполнил потребниот работен стаж во послед-
ните пет години, временскиот период од пет години 
во кој мора де беде наполнет определениот рабо-
тен стаж (член 20 став 1 точ. 2 к 3), се смета наназад 
од оној ден кога осигуреникот ќе го наполни про-
пишаниот стаж, односно од подоцнежшкуг ден на 
престанокот на работниот однос наназад. 

Член 22 
Ќе с-е смета дека е ^условот за наполнување на 

определениот стаж за последните пет години во 
смисла на одредбите од членот 20 став 1 тон 2 и 3 
и членот 21 исполнет и во случај кога со тие од-
редби пропишаниот работен стаж е наполнет во 
период подолг од пет години, ако осигуреникот за 
последните пет години пред пензионирањето извесно 
време поминал вон работниот однос без оглед на 
должината на тој прекин и за тоа време: 

1) осигуреникот примал инвалиднина или мате-
ријално обезбедување според прописите за инва-
лидското осигуруваше или неполна пензија што му 
е определена пред исполнувањето на условите од 
членот 20 став 1 од овој закон; 

2) осигуреникот бил пријавен кај органот на 
службата за посредување на трудот, ако по пре-
станокот на работниот однос се пријавил во срок 
од 30 дена; 

3) осигуренижот-жена го прекинала работниот 
однос заради негување на своето дете до седум го-
дини или повозрасно на кое поради неспособност 
му е потребна постојана нега и помош. 

2. Пензиски стаж 
Член 23 

Во пензискиот етаж се смета: 
1) времето кое осигурениците го поминале на 

работата како лица од членот 12 односно. 14 на 
Овој закон (работен стаж); 

2) времето поминато вон работа и друго време 
кое според одредбите од овој закон се признава за 
Здобивање ,или за определување правото на лична 
пензија (посебен стаж), 

а) Работен стаж 
Член 24 

(1) Во работниот стаж се смета времето кое 
осигуреникот го поминал: 

1) во работен однос со полно редовно работно 
време пропишано за работите на кои работел, од-
носно со време кое според сојузните прописи за 
работните односи се признава како редовно работ-
но време; 

2) на должности со постојана месечна награда 
како народен пратеник или на постојана должност ^ 
со постојана месечна награда како одборник на на-
роден одбор, во Федеративна Народна Република 
Југославија; 

3) на должност со постојана плата како избра-
ло лице во општествена или задружна организаци-
ја, во стручно здружение или комора или во нив-
ните сојузи, во Федеративна Народна Република 
Југославија, ако му е тоа единствено или главно 
занимање; 

' 4) на работа како член на занаетчиска (про-
изводителска, преработувачка или услужна) за-
друга; 

5) на работата како член на рибарска задруга 
на поморското, речното и езерското рибарство; 

6) во вршење самостојна огрофесионална деј-
ност или друго занимање вон работниот однос, во 
Федеративна Народна Република Југославија, за 
кое бил осигурен за случај на старост според про-
писите за социјалното осигурување или според по-
себен договор; 

7) на задолжителна практична работа со полно 
редовно работно време во стопански организации 
или установи по завршеното школување, без оглед 
на тоа дали за таа работа примал плата, ако е за 
тоа време платен придонесот за пензиско осигу-
рување; 

8) на доброволна пракса (цако волонтер) со 
полно редовно работно време, без оглед на тоа 
дали за таа работа примал плата, ако е за тоа 
време платен придонесот за пензиско осигурување; 

(2) Во работниот стаж се сметаат и периодите 
кои осигурениците од претходниот стад ги поми-
нале: на годишен одмор, платено отсуство, непла-' 
тено отсуство одобрено според прописите за ра-
ботните односи за кое е платен придонесот за пен-
зиско осигурување и на воена вежба, како и вре-
мето за кое осигуреникот примал надоместок ме-
сто плата според прописите на здравственото оси-
гурување односно според посебните прописи за на-
доместоците за време отсуствување^ од работа. 

(3) Времето поминато под суспензија се' смета 
во работниот стаж ако работниот оДнос не преста-
не со отпуштање на осигуреникот од службата, а 
времето поминато во истражен затвор во текот на 
траењето на работниот однос се смета во работ-
ниот стаж ако кривичната постапка биде запрена 
со правосилна одлука, или ако осигуреникот биде 
ослободен од обвинението, или ако обвинението би-
де одбиено. 

(4) Периодите што осигурениците ги поминале 
во работен однос во странство се сметаат во рабо-
тен стаж кога е тоа определено со овој закон (чл. 
14 и 27) или со меѓудржавни договори. 

(5) Ако поради природата на работата или ор-
ганизацијата на работата осигурениците не можат 
редовно да работат со полно работно време, про-
сечното дневно работно време се утврдува според 
вкупното време поминато на работа на такви ра-
боти во текот на одделен календарски месец, па 
во работен стаж во смисла па ставот 1 точка 1 
од овој член се сметаат оние периоди во кои така 
утврденото просечно дневно работно време е ед-
накво со полното редовно работно време или е по-
големо од него. 

Член 25 
Во работниот стаж во смисла на членот 24 став 

1 точка 1 од овој закон се смета како да е поми-
нато со полно редовно работно време и времето 
што го поминале: 

1) осигурениците-инвалиди на трудот, воени 
инвалиди од војните и мирновременски воени ин-
валиди — со скратено работно време, ако се за-
послени со онолку време колку според наодот и 
оцената на инвалидската комисија и одговара\ на 
нивната работна способност; 

2) осигурениците-жени — со скратено работ-
но време поради доење и. негување на детето, на 
кое имаат право според посебни прописи; 

3) осигурениците — со скратено работно време 
во текот на лекувањето врз основа на прописите 
за здравственото осигурување; 

4) осигурениците — со работно време пократко 
од редовното ако таквата работа им е одобрена 
поради посетување училиште или курс. 

Член 26 
(1) На осигурениците што не работат со полно 

редовно работно време пропишано за определена 
работа, но работат најмалку со половина пропи-
шано работно време, им се смета тоа време во 
работниот стаж со половина траење, ако таквото 
запослување им е единствено или главно занимање. 

(2) Одредбите од претходниот став не се одне-
суваат на осигурениците од членот 25 на овој закон. 

(3) Ако поради природата на работата или ор-
ганизацијата на работата осигурениците не можат 
редовно да работат најмалку со половина пропи-
шано работно време, просечното дневно работно 
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време се утврдува на начинот предвиден во чле-
нот 24 став 5 од овој -закон, па во работниот стаж 
во смисла на ставот 1 од овеј член се сметаат оние 
периоди во кои така утврденото просечно дневно 
работно време изнесува најмалку половина про-
пишано редовно рабоФвд^ЛЕгеме. 

( Ч л е н 2 р 
(1) На осигуреникот^ѓбЈ^во текот на работниот 

однос од страна на стопанската организација, уста-
новата, државниот орган, општествената или за-
дружна организација е упатен на школување за-
ради завршување започнатото редовно школување 
или заради стручно усовршување или специјали-
зација во својата струка односно работа што ја 
врши во замјата или во странство, му се смета во 
работниот стаж времето поминато на такво шко-
лување односно стручно усовршување или специ-
јализација најдолго до две години, ако за. тоа вре-
ме бил во работен однос. 

(2) На осигуреник што за време на стручното 
усовршување или специјализацијата во смисла на 
претходниот став работи на определено работно ме-
сто со полно редовно работно време, му се смета 
во работниот стаж сето време на таквата работа 
без оглед на траењето на стручното усовршување 
односно специјализацијата во случаите што ќе ги 
определи Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет во согласност со секретаријатот на-
длежен за односната дејност. 

Член 28 
(1) Времето што осигуреникот - југословенски 

државјанин го поминал во работен однос пред 1 
декември 1918 година, се смета во работниот стаж 
ако е поминато на подрачје на државите во чиј 
состав се наоѓале одделни подрачја од Југословен-
ската територија, а осигуреникот бил државјанин 
на некоја од тие држави. 

(2) Времето поминато во работен однос во Ита-
лија или на окупирано подрачје до 15 септември 
1947 година односно од 26 октомври 1954 година му 
се признава во работниот стаж на осигуреникот 
кој станал југословенски државјанин врз основа на 
Договорот за мир со Италија, односно кој врз осно-
ва на Меморандумот за согласност за Слободната 
територија на Трст од 5 октомври 1954 година е 
изедначен во правата и должностите. со југословен-
ските државјани. 

, (3) На осигурениците — југословенски државја-
ни кои го пренесле своето живеалиште од Италија 
во Југославија пред склучувањето на Договорот за 
мир со Италија односно пред Меморандумот од 5 
октомври 1954 година, им се смета во работниот 
стаж и времето во работен однос поминато порано 
во Италија. 

б) Посебен стаж 
Член 29 

(1) Во пензискиот стаж се смета времето поми-
нато пред 6 април 1941 година на илегална револу-
ционерна работа во земјата, и странство, и тоа: 

1) времето што осигуреникот како револуци-
онерец работник го поминал на одговорни должно-
сти во револуционерна политичка организација, ако 
таа работа му била исклучиво занимање или ако 
поради таа работа не можел да се запосли; 

2) времето што осигуреникот го поминал во за-
твори, логори, конфинација и интернација поради 
револуционерна работа; 

3) времето што осигуреникот го поминал вон 
редовен работен однос поради тоа што работниот 
однос му престанал како на припадник на револу-
ционерното движење или што како на таков му 
било оневозможено да се запосли. 

(2) На лицата на кои илегалната револуционер-
на работа им се засметува во пензискиот стаж 
според ставот 1 од овој член, им се смета во пен-
зискиот стаж и сето време што го поминале вон 
работниот однос поради болест и повреди здобиени 

по повод револуционерната работа или поради по-
следиците од повреди и болест добиени поради ли-
шување" од слобода, мачење и прогонување поради 
учеството во таа работа. 

Член 30 
Во пензискиот стаж се смета времето поминато 

во Југославија пред 6 април 1941 година: 
1) во штрајк и лок-аут; 
2) вон работен однос најдолго до шест месеци, 

во секој одделен случај, ако работниот однос пре-
станал поради тоа што осигуреникот бил учесник 
во штрајк. 

Член 3 1 / 
(1) Во пензиСкиотмс^аж--е^ смета во двојно тра-

е њ е времето кое осигуреникот го помШал ^до 15 
мај 1945 година: 

1) во состав на партизанските одреди на Југо^ 
славија, на Народноослободителната војска на Ју^ 
гославија и на Југословенската армија; 

2) на активна и организирана работа во Народа 
^ослободителната борба; 

3) во затвори, логори и интернација, ако бореј-
ќи се или извршувајќи задачи на Народноослобо-
дителното движење бил заробен или уапсен, или 
ако како -припадник на револуционерното движење 
се затекнал во затвор 1941 година, доколку во за-
творот, логорот или интернацијата продолжил со, 
работата за Народноослободителното движење, од-
носно ако бил организатор на движењето и со ево-а 
јата дејност го организирал, засилувал и развивал! 
Народноослободителното, движење во затворот, лого^ 
рот или интернацијата, под услов по излегувањето 
од затворот, логорот или интернацијата да му се 
ставил на располагање на Народноослободителното 
движење продолжувајќи ја активната работа за 
движењето; 

4) во состав на бившата Шпанска републикана 
ска армија, или во состав на воените оружени фор^ 
мацин на антифашистичкото движење, или во ору^ 
жена антифашистичка борба, во други земји; 

5) во состав на сојузничките војски, или во из^ 
вршување на воени задачи во конвоите на сојузу 
ничките морнарици, во периодот по в април 1941 
година, ако се вратил во Југославија до влегува^ 
њето во сила на овој закон. 

(2) На осигуреникот што се вратил во Југослав 
виј а по влегувањето во сила на овој закон времето' 
од точката 5 на претходниот став му се смета во 
пензискиот стаж во ефективно траење. 

(3) Сојузниот извршен совет може поблиску да 
го определи времето кое во смисла на ставот 1 од 
овој член се признава во двојно траење. 

Член 32 
(1) На осигуреник кој не ги исполнува условите 

од членот 31 став 1 од овој закон му се смета во 
пензискиот стаж во ефективно траење времето 
што го поминал до 15 мај 1945 година соработувај-
ќи активно во Народноослободителното движење, 
вршејќи постојано во подолг период одделни зада-1 
чи односно должности или работи во одборите, 
установите или организациите на Народноослободи^ 
телното движење или по нив!Ш налози, без оглед 
на тоа дали оваа фабота ја вршел на ослободена 
или ^ослободена територија. 

(2) Времето од претходниот став му се смета во 
пензискиот стаж на осигуреникот кој стапил ,во 
работен однос до крајот на 1946 година. 

ХЗ) На осигуреникот кој не стапил во работен 
однос до крајот на 1946 година, времето од ставот 
1 на овој член му се смета во пензискиот стаж ако 
има најмалку 15 години работен стаж. Во овие 15 
години работен стаж се смета и времето кое на оси-
гуреникот му се признава во пензискиот стаж спо-
ред членот 31 став 1 од овој закон. 
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Член 33 
.Јо пензискиот стаж се смета времето односно 

временските периоди кои осигуреникот — југосло-
венски државјанин г;и поминал вон работен однос 
во периодот од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година: 

1) ако бил отпуштен од работа поради антифа-
шистичко и патриотско држење или поради Нацио-
нална, расна или верска припадност, или ако од 
овие причини сам ја напуштил работата; 

2) ако ја напуштил работата во воено надле-
штво или претпријатие; 

3) ако му престанал работниот однос поради 
укинување или престанок на работата на цивилно 
или воено надлештво или установа или воено прет-
пријатие, во кое бил на работа односно на дол-
жност; -

4) ако работниот однос му престанал по одлука 
на окупационо-квислиншките органи како после-
дица на дискриминација кон жените; 

5) ако го прекинал работниот однос затоа што 
поради општиот прогон на лица поради антифаши-
стичко држење или национална, "расна или верска 
припадност бил присилен да го напушти местото на 
постојаниот престој; : 

6) Јако со одлука на окупационо-квислиншки 
органи бил административно пензиониран. 

/ 
Член 34 

(1) Во пензискиот стаж се смета времето кое 
осигуреникот - ,југословенски државјанин по 6 
април 1941 година го поминал во заробеништво на 
окупаторот и неговите сојузници, или на присилна' 
работа во земјата или во странство, или како жртва 
на фашизмот — во затвори, интернација, конфина-
ција,( депортација или на присилно иселување, ако 
непосредно пред тоа бил во работен однос, или ра-
ботниот однос пред, тоа му престанал од ,причините 
наведени во членот 33 од овој закон или ако има 
најмалку 1ЅГ годиш! работен стаж. 

(2) На осигуреникот. - југослбвенски државја-
нин му се смета во пензискиот стаж и времето кое 
поради учеството во составот на бивш ата Шпанска 
републиканска армија, или во составот на , воените 
оружени формации на антифашистичкото движење 
или во оружена антифашистичка борба, во други 
земји, го поминал во затвори, логори или интерна-
ции, а непосредно пред стапувањето во тие оружени 
форм^цир односно борба бил во работен однос или 
има најмалку, 15 години работен стаж. 

(3) Во работниот стаж од 15 години од СТ.,Д и 2 
на . овој член се смета и времето кое на осигурени-
кот му се признава во пензискиот стаж според чле-
нот 31 став 1 од овој закон. у 

(4) Времето што се признава во пензискиот стаж 
според ставот 1 од овој член се смета од^ одењето 
на осигуреникот во странство па до враќањето во 
земјата, но најдоцна до крајот на 1945 година. Вре-
мето по 1 јануари 1946 година се смета во пензи-
скиот стаж ако осигуреникот поради болест или по Ј 

ради тоа што против својата волја е задржан во 
логорот, не може да се врати во Југославија, но 
најдоцна до завршената репатриација од односна-
та земја: , 

(5) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
кој по враќањето во, земјата по завршувањето на 
војната стапил во работен однос му се признава во 
работниот стаж времето од враќањето во земјата 
до стапувањето во работен однос - ако во работен 
однос стапил до крајот на 1945 година. На осигуре-
никот кој во тој срок не можел, да стапи во. рабо-
тен однос поради болест или неспособност за рабо-
та, му се смета во пензискиот стаж времето од вра-
ќањето во земјата до крајот на 1945 година — ако 
стапил во работниот однос во срок од шест месеци 
гш престанокот на болеста односно на неспособно-
ста за работа. 

(6) Одредбите од ст. 4 и 5 од овој член важат 
согласно и за лицата од ставот % на овој член што 

по 6 април 1941 година биле во затвори, логори или 
интернација. 

Член 35 
(1) На осигурениците — бивши државни слу-

жбеници кои по 15 мај 1945 година не биле презе-
мени во служба, им се смета во пензискиот стаж 
времето од престанокот на службата до повторното 
стапувале во служба, ако повторно стапиле во слу-
жбата до крајот на 1945 година. 

(2) На осигурениците кои биле одведени во за-
робеништво како активни 'офицери, подофицери 
или" воени службеници на предвоена Југославија и 
кои по враќањето од заробеништво^ и' се ставени 
на располагање на Југословенската народна армија, 
им се смета во пензискиот стаж времето поминато 
на располагале од враќањето од заробеништво^ до 
26 јули 1946, година. 

(1) Времето поминато^ГЗГугословенската народ-
на армија по 15 мај 1945 година па до демобилиза^ 
цијата, се признава во пензискиот стаж. 

(2) На осигуреникот кој останал во Југословен-
ската народна армија заради дослужување на ка-
дровскиот срок, а во моментот на отпуштањето од 
војската не бил офицер, активен подофицер или 
^,оен службеник:, времето поминато во ' Југословена 
ската народна армија по 15 мај 1945 година му се 
смета во пензискиот стаж, по одбивање на онолку 
време колку фактично"5ил на дослужување на к а -
дровскиот срок. ,. ,. 

(3) На лице што не е демобилизирано зашто би-
ло на лекување поради болест или повреда, или 
било демобилизирано али задржано на лепувале во 
стационарни здравствени установи, му се признава 
во пензискиот стаж времето на боледувањето да 
денот на отпуштањето од војската ,односно од 
здравствената установа. 

ЧленЗјЗ) -
(1) Времето помш!2РГ(Г на воени 'должности,, во 

заробеништвото. и интернација во војните од Д9Д2 
до 1920 година му. се смет,а во пензискиот етаж ,на 
осигуреникот — југословенски државјанин кој не-
посредно пред тоа бил во работен однос. 

(2) На осигуреникот - - југословенски државја-
нин кој не бил во работен однос непосредно пред 
стапување на воена должност односно непосредно 
пред интернацијата, времето поминато на воена 
должност, во заробеништво или во интернација во 
војните од 1012 до 1920 година му се смета во пензи-
скиот стаж ако има најмалку 15 години, работен^ 
стаж. Во овие 15 години работен стаж се смета и 
времето кое на осигуреникот му се признава во 
пензискиот стаж според членот 31 став 1. од овој 
закон. 

(3) Времето кое се смета во пензискиот стаж ѕо 
смисла на ст. 1 и 2 од овој член, му се признава на 
осигуреникот кој во моментот на исполнувањето на 
условите за. здобивање со правото на лична пензија 
е југословенски државјанин, а тоа време го поми-
нал во состав на оружените сили на оние држави 
чии територии во целост или делумично се влезени 
во состав на територијата на Југославија. „ 
^ (4) Под условите од ст. 1 и 2 на овој член му 

се смета во пензискиот стаж ца осигуреникот кој 
во моментот на исполнувањето на условите за здо-
бивање со правото на лична пензија е југосло-
венски државјанин и времето поминато на воена 
должност во состав на сојузничките оружени сили 
на блокот на државите во кој се наоѓала Србија 
и Црна Гора, или во заробеништво како припадник: 
на тие оружени сили. 

(5) Времето поминато во војните од 1912 до 1920 
година се признава најрано од 17 септември 1912 го-
дина оЈђНОшб од 4 јули 1914 годиш па до денот на 
престанокот на воената должност, заробеништво^ 
или интеретацијата, а најдоцна до денот на општата 
демобилизација во балканските војни (14 септем-
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ври 1913 г одана) одвоено до 27 иосшри 1913 година 
.— ако учествувал во Албанската побуна, диши до 
д екот на општата демобилизација во Првата свет-
ска војна (5 април 1920 год,ина). 

Член 38 
Ш На осигурениашт кој ставал Југословенски 

државјанин според Договорот за м^р со Италија 
односно кој' врз основа на Меморандумот за согла-
сност за слободната т^ериторф на Трст од 5 октом-
ври 1964 годишна е " изведамчен во кравата и 
должностите со југословенските државјани, му се 
смета во пензискиот Стаж времето во војните што 
го поминал како бивши италијански државјашш 
на воени должности, интернација или заробеништво 
до 8 септември 1943 година, ако непосредно пред 
тоа бил во работен однос. 

(2) На осигуреникот од ставот 1 на Овој член 
кој не бил во работеа! однос непосредно пред ста-
пувањето на воена должност, односно непосредно 
пред заробувањето или интернаци јата, му се смета 
времето од претходниот став во пензискиот стаж 
ако има најмалку 15 години работен стаж, приме-
нувајќи ја согласно и одредбата, од членот 34 став 
3 од ово^ закон. 

(3) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
му се смета во пензискиот стаж ^ под условите од 
ст. 1 и 2 на овој член и времето покшнато во за-
робеништво но 8 септември 1943 година, и тоа: 

1) во заробеништво во сојузничките земји — 
ако до заробување дошло пред капитулацијата на 
Италија; 

2) во германско заробеништво — ако до заро-
бување дошло по капитулацијата на Италија. 

(4) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
му се смета во пензискиот стаж времето ИГРО ГО 
поминал вон работен однос во периодот од поче-
токот на Втората светска војна до 8 септември 
1943 година, ако работниот однос му престанал 
поради тоа што поради своето антифашистичко др-
жење не учествувал во војната против сојузничките 
војски. Исто така, му се смета тоа време во пензи-
скиот стаж и на осигуреникот кој непосредно од ра-
ботниот однос стапил во италијанската војска, на 
поради своето антифашистичжо држење ја напу-
штил истата. 

Член За 
(1) При утврдување на пензискиот стаж во сми-

сла на чл. 34, 3? и 38 од овој заков ќе се смета 
дека осигуреникот стапил на воена должност не-
посредно од работниот однос и кога стапил на вое-
ната должност во срок од 30 дена од денот на пре-
станокот на работниот однос, како и кога во тој 
срок стапил на отслужување на кадровскиот срок, 
па го затекнала војната во текот на служењето на 
кадровскиот срок или во срок од 30 дена по отслу-
жувањето на кадровскиот срок. 

(2) Од времето поминато на воени должности 
и во заробеништво во војните, кое според овој за-
кон се смета во пензискиот стаж, не се одбива 
кадровскиот срок кој во целост или делумнине 
наѓа во тоа време. 

Член 40 
На осигуреникот — инвалид на трудот, воен ин-

валид од војните и мирновременски воен инвалид, 
како и на осигуреник кој е слеп, му се смета во 
пензискиот стаж времето поминато на медицинска 
и професионална рехабилитација на која бил упа-
тен од надлежниот орган односно организација. 

Член 41 
(1) Во пензискиот стаж им се смета на осигу-

рениците од чл. 12 и 14 на едаој закон, под усло-
вите определени во овој закон, времето поминато 
во вршење самостојна професионална дејност во 
својство: 

1) на културен работник (уметници, книжевни-
ци, филмски уметници, новинари и сл.); 

2) на лице кое професионално се занимавало 
со застапување (адвокати, јавни бележници и сл.); 

3) на здравствен работник (декари, ветеринари, 
аптекари, дентисти, забни техничари, бабици и сл.); 

4) на технички стручњак (архитекти, инжене-
ри, геометри, техничари и сл.); 

5) на занаетчија; 
6) на лице што се занимавало со вршење услу-

жни дејности на јавни места (улични носачи, но-
сачи на патнички багаж, улични чистачи на чевли, 
колпортери на печатот и сл.). 

(2) Времето поминато во вршење самостојна 
професионална дејност од точ. 2—6 од претходниот 
став се Смета во пензискиот стаж ако е односната 
дејност вршена на територијата на Југославија. 

(3) Сојузниот извршен совет определува со свои 
прописи: ' . 

1) во кои случаи Бремето поминато во својство 
на лице од ставот 1 тон. 2—6 на овој член се сме- -
та во пензискиот стаж; 

2) кои слични дејности се подразбираат како 
самостојни професионални дејности во смисла на 
ставот 1 точ. 1—4 и 6, како и во кои случаи и под 
кои услови времето поминато во тие слични деј-
ности ќе се. смета ,во пензискиот стаж. 

Член 42 
На осигурениците кои порано вршеле профе-

сионална дејност во својство на културен работ-
ник (член 41 став 1 точка 1) им се смета во пен-
зискиот стаж она време на таква професионална 
дејност пред стапувањето во работниот однос па 
до влегувањето во сила на овој закон, кое на пре-
длог од соодветната професионална организација 
ќе им го признае посебна комисија што ја форми-
ра републичкиот совет надлежен за работите на 
просветата и културата. 

Член 43 ' 
(1) На осигурениците кои порано вршеле про-

фесионални дејности во својство на лице кое про-
фесионално се занимавало со застапување (член 41 
став 1 точка 2), или во својство на здравствен ра-
ботник (член 41 став 1 точка 3), или во својство 
на технички стручњак (член 41 став 1 точка 4), во 
случаите определени во смисла на членот 41 став 
3 точка 1 од овој закон, им се смета во пензискиот 
стаж: 

1) сето време на вршењето на таква професи-
онална дејност поА15 мај Ш 5 година па до вле-
гувањето во сила на овој закон; 

2) од времето на вршењето на таква професи-
онална дејност пред 13 мај 1945 година - онолку 
колку Ј1о 15 мај 1945 година поминале во работен 
однос со полно редовно работно време, под услов 
по 15 мај 1945 година да поминале најмалку пет 
години во таков работен однос. 

(2) На осигурениците од претходниот став им 
се смета во пензискиот стазк сето време поминато 
во вршење на професионална дејност пред 15 мај 
1945 година, ако по 15 мај 1945̂  година поминат 
најмалку 15 години во работен однос со полно ре-
довно работно време. 

(3) По исклучок од претходниот став, на оси-
гуреникот-деаж постар од 65 години односно на 
осигуреникот-жена постара од 55 години им се 
смета во пензискиот стаж сето време поминато во 
вршење на професионална дејност пред 15 мај 1945 
година ако по 15 мај 1945 година поминат најмалку 
1(1 години во работен однос со полно редовно ра-
ботно време. 

(4) Во периодите од 5 години (став 1 точка 2), 
15 години (став 2) и 10 години (став 3) се засме-
тува, покрај времето поминато во работен однос, 
и времето поминато во вршење на професионална 
дејност од 15 мај 1945 година до влегувањето во 
сила на овој закон. Ова време на вршењето на про-
фесионална дејност се смета и за признавање во 
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пензискиот стаж на сразмерниот дел ед времето 
поминато во вршење на професионална дејност 
пред 15 мај 1945 година (став I точка 2). 

(5) По исклучок од претходните ставови, за 
признавање во пензискиот стаж на времето поми-
нато во професионална дејност се засметуваат и 
периодите од чл. 29, 31 и 34 од овој закон, и тоа: 

1) за исполнување на петгодишен (став 1 точ-
ка 2), петнаесетгодишен (став 2) и десетгодишен 
(став 3) стаж, при што периодите од членот 31 на 
овој закон се сметаат во двојно траење; 

2) за признавање на сразмерниот дел од време-
то поминато во вршење на професионална дејност 
пред 15 мај 1945 година според ставот 1 точка 2 
од овој член, ,при што периодите од членот 31 на 
овој закон се сметаат во ефективно траење. 

Член 44 
(1) На осигуреникот кој порано вршел профе-

сионална дејност во својство на занаетчија (член 
41 став 1 точка 5) или во СВОЈСТВО на лице што 
се занимавало со услужна дејност на јавни места 
(член 41 став 1 точка 6), а на кој тоа му било 
единствено или главно занимање, во случаите опре-
делени во смисла на членот 41 став 3 точка 1 од 
овој закон, му се смета во пензискиот стаж од 
професионална дејност што ја вршел пред 15 мај 
1945 година онолку колку поминал во работен од-
нос со полно редовно работно време по 15 мај 
1945 година, и тоа ако по 15 мај 1945 година поми-
не во работен однос најмалку пет години. 

(2) Сето време поминато во вршење на профе-
сионална дејност пред 15 мај 1945 година се сме-
та во пензискиот стаж, ако осигуреникот по 15 мај 
1945 година помине 15 години во работен однос со 
полно редовно работно време. 

(3) По исклучок од претходните ставови, за 
признавање во работниот стаж на времето поми-
нато во професионална дејност се сметаат и пери-
одите од чл. 29, 31 и 34 од овој закон, според од-
редбата на членот 43 став 5 од овој закон. 

Член 45 
(1) На? осигурениците што порано биле свеште-

ници им се смета во работниот стаж времето за 
кое како свештеници биле пензиски осигурени во 
Федеративна Народна Република Југославија врз 
основа на прописите и договорот за социјалното 
осигурување на свештениците, а во пензискиот 

^ стаж се смета и времето пред воведување^ на ова 
осигурување за кое вршеле определена свештенич-
ка служба, и тоа во ист обем во кој тоа им се 
признава на осигурените свештеници според до-
говорите за нивното социјално осигурување. 

(2) На осигурениците што порано биле свеште-
ници, а на кои свештеничката служба им преста-
нала пред установувањето на пензиското осигуру-
вање на свештениците, им се смета во пензискиот 
стаж и времето за кое како свештеници ги врше-
ле оние служби кои според договорите за соци-
јалното осигурување на свештениците се земаат 
како основ за правото на пензиско осигурување. 
Ова време се признава во обем во кој им ое при-
знава; и на осигурените свештеници според посеб-
ни договори. 

Член 46 
(1) На осигуреникот на кој работниот однос му 

престанал поради тоа што заминал во странство 
како брачен другар на лице што е назначено или 
преместено на служба во дипломатско или конзу-
ларно претставништво на Федеративна Народна 
Република Југославија, му се смета во пензискиот 
стаж времето поминато вон работниот однос во 
странство ако при определувањето на пензијата 
има најмалку 15 години работен стаж. Ова време 
поминато во странство се смета во пензискиот стаж 
ако од престанокот на работниот однос до одењето 

во странство не поминало повеќе од еден месец и 
ако осигуреникот по враќањето во земјата во срок 
ед еден месец се зажалил илас му се пријавил за-
ради запослување на надлежниот орган. 

(2) Во стаж ед 15 години од претходниот став 
се смета и времето кое на осигуреникот му се при-
знава во пензискиот стаж според членот 31 став 1 
од овој закон. 

Член 47 
(1) Времето поминато м работен однос во 

странство му се смета во пензискиот стаж на оси-
гуреникот — југословенски државјанин кој се исе-
лил пред 6 април 1941 година, ако во Југославија 
навртил работен стаж од најмалку пет години по 
15 мај 1945 година или од најмалку десет години 
вкупно пред и по тој ден, ако со меѓудржавни или 
меѓународни договори не е определено поинаку. 

(2) Според претходниот став се смета во пен-
зискиот стаж само времето поминато во работен 
однос во странство врз основа на кое осигуреникот 
не се здобил со право на пензија односно рента 
од странски носител на социјалното осигурување. 

Член 48 
(1) Како работен однос во смисла на одредбите 

од овој закон се сметаат и должностите односно 
работите што ги вршат лицата од членот 12 став 1 
точ. 2—5 и членот 14 од овој закон. 

(2) Како година на работен стаж се сметаат 
365 дена, а како месец на работен стаж се сметаат 
30 дена поминати во работен однос. 

в) Време што не се смета во пензиски стаж 
Член 49 

(1) Во работен стаж не се смета времето по-
минато: 

ЦЈјво работен однос до навршената петнаесет-
та година возраст; 

2)всГсвојство на ученик во стопанството, како 
и на редовно школување, без оглед на годините 
на возраста, освен во случаите од членот 27 на 
овој закон; . 

3) на издржување казната затвор за време тра-
ењето на работниот однос ако е осуден на казна 
подолга од еден месец. 

(2) Во посебен стаж не се сметаат периодите 
од чл. 29 до 48 од овој закон кои осигуреникот ги 
поминал до 'навршената петнаесетта година возраст, 
освен периодот од членот 31 став 1 точка 1 на овој 
закон. 

Член 50 \ 
(1) Во пензиски стаж не му се смета времето 

од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година на 
осигуреникот: 

1) кој за време на Народноослободитедната бор-
ба под" оружје активно учествувал во борбата на 
страната на окупатотхгг или неговите помагачи, 
или бил организа-тор, функционер или активен ч-лен 
на квислиншкм организации, без огиеа на таа 
за тоа дело со судска пресуда е осуден иташ не; 

2) кој за други лела што имаат обележје на 
кривичното дело соработ-ка со окупаторот е осуден 
со судска пресуда. 

(2) Одредбите од 'Претходниот став не се при-
менуваат на периодите што се сметаат во пензи-
скиот стаж според членот 31 точ. 1—3 и членот 
32 од овој закон, како ниту на периодите кои 
активните соработници на Народноослободителното 
движење ги поминале под околностите од точката 
1 на претходниот став во извршување на опреде-
лени задачи за целите на Наоодноос л обо,лите л исто 
движење. Одредбата на точката 1 од претходниот 
став не се применува нмту на периодите што ли-
цата од членот 38 став 1 од овој закон ги помина-
ле на воената должност надвор од територијата на 
Југославија^ 
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Член 51 
(1) На лице што со правосилна пресуда е осу-

дено ^на казната строг затвор пор,ади кривично 
дело против народот и државата или порадх^кри-
вично дело против народното стопанство и опште-
ствениот имот (Глава X, XIX и XX од Кривичниот 
законик) му се намалува пензискиот стаж, и ^оа: 

1) ако е осудено на казната строг затвор до 5 
години, пензискиот стаж се намалува за онолку 
време колку е осудено; 

2) ако е осудено на казната строг затвор над 5 
години, пензискиот стаж се намалува за двапати 
толку време колку е осудено. 

(2) На лице што е осудено на казната строг 
затвор над 5 години поради некое друго кривич-
но дело, освен делата наведени во Ставот 1 од овој 
член, му се намалува пензискиот стаж за онолку 
време колку е осудено. 

(3) Намалувањето на пензискиот стаж се врши 
од вкупниот пензиски стаж на осигуреникот при 
решавањето-за правото на 'пензија. 

(4) Кога в а случаите од претходните ставови се 
решава за правото на пензија по издржаната ка-
зна, а издржувањето на казната бцло пократко 
од досудената казна, намалувањето на пензискиот 
стаж се врши според траењето на фактично издр-
жаната казна. 

(5) Одредбите од претходните ставови се при-
менуваат согласно и во случаите кога е правото 
на пензија остварено пред правосилноста на пре-
судата. Во тие случаи повторно се определува пра-
вото на пензија. . 

Член 52 - . 
Ако околностите од чл. 50 ц 51 од овој з^кон 

се однесуваат на член на фамилија, при признава-
њето на пензискиот стаж на умрениот' осигуреник 
од кој членот на фамилијата го изведува правото 
на фамилијарна пензија, ќе се применат при опре-
делувањето на фамилијарна пензија на таков член 
на фамилија одредбите од членот 51 на овој закон. 

Член 53 
(1) На лице на кое врз основа на рехабилита-

ција или врз основа на амнестија или помилување, 
му се бришени правните последици од пресудата, 
му се воспоставува пензискиот стаж навртен до 
денот на правосилноста на пресудата, односно пра-
вото на пензија здобиено до денот на правосилно-
ста на пресудата. 

(2) Правото на̂  пензија врз основа на воспо-
ставениот пензиски стаж според Одредбите од прет-
ходниот став може да се оствари најрано од пр-
виот ден на наредниот месец" во кој е донесен ак-
тот за рехабилитација, амнестија или помилување. 

г) Работен стаж кој се признава со зголемено траење 
Член 54 

(1) Времето" кое осигуреникот го поминал запо-
слен на особено тешки и за здравјето штетни ра-
боти, се смета со зголемено траење, така што опре-
делени периоди на запослување на такви работи 
пократки од една година но не помали од осум 
месеци, се сметаат како полна година работен 
стаж, или што полната година на запослување се 
смета во работен стаж зголемена за определен број 
месеци но најмногу за шест месеци. 

(2) На осигуреник што бил запослен определе-
но време на особено тешки и за здравјето штетни 
работи му се намалува старосната граница за здо-
бивање со право на пензија од чл. и 20 од овој 
закон во определена сразмера според траењето на 
ефективното запослување на такви работи, но не 
под 50 години возраст за мажите односно 45 го-
дини возраст за жените. 

Член 55 
(1) Времето што осигуреникот го поминал за-

послен на особено тешки и за здравјето штетни 
работи се смета во работниот стаж со зголемено 

траење, ако осигуреникот бил запослен на такви 
работи: 

1) вкупно најмалку пет години, или 
2) вкупно најмалку три години, ако работеј-

ќи на овие работи станал инвалид пред да наполни 
пет години на такви работи или според прописите 
за инвалидското осигурување е упатен на друга 
работа со цел за спречување настапувањето на 
инвалидност. 

(2) Во петгодишниот односно тригодишниот ра-
ботен стаж од претходниот став се сметаат сите 
г/ериоди на запослување кои во смисла на одред-
бите од оваа глава се сметаат со зголемено траење. 

(3) Старосната граница за лична пензија се на-
малува само ако се исполнети условите од ставот 
1 на овој член. 

Член 56 
(1) Како особено тешки и за здравјето штетни 

работи во смисла на одредбите од оваа гетава се 
сметаат заболувањата: 

1) на работите на пилот на цивилното возду-
хопловство или на стопанската авијација; 

2) на работите што се вршат во кесони; 
3) на нуркачките работи; 
4) на подземните работи во- рудниците. 
(2) Сојузниот извршен совет определува со свои 

прописи, по прибавеното мислење од Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, на 
кои други работи или одделни работни места на 
кои работата според тежината и штетноста преди-
звикува последици за здравјето и работната спо-
собност како што ги предизвикуваат и работите 
наброени во претходниот став, поминатото време 
ќе се засметува во работниот стаж со наголемено 
траење и ќе се намалува старосната граница про-
пишана за здобивањето со право на лична пен-
зија. Со овие прописи се определува за колку се 
наголемува ефективниот работен стаж и се нама-
лува старосната граница во смисла на одредбите 
од членот 54 од овој закон. 

. Чаен 57 
(1). Времето што осигуреникот го поминал на 

работите наведени во членот 56 став 1 тсѓч. 1, 2 и 3 
од овој закон се смета џо работниот стаж со зголе-
мено траење, така што секои 8 месеци поминати на 
тие работи се сметаат како една година работен 
стаж. 

(2) На осигуреникот запослен на работите од 
претходниот став му се намалува старосната гра-
ница за здобивање со право на лична пензија опре-
делена во чл. 19 и 20 став 1 Од овој закон за по 
една година за секои навршени три години такво 
запослување. 

Член 58 
(1) Времето на запослувањето на подземни ра-

боти во рудниците се смета во работниот стаж со 
зголемено траење, така што како една година ра-
ботен стаж им се сметаат: 

1) секои 9 месеци — на осигурениците што тоа 
време ќе го поминат на подземни работи во рудни-
ците непосредно во производството, работејќи со 
полно редовно работно време; 

2) секои 10 месеци — на осигурениците што тоа 
време ќе го поминат на подземни работи во рудни-
ците работејќи полно редовно работно време или 
претежен дел од редовното работно време на други 
работи во врска со производството (сниматели и 
мерачи на јами, управници, инженери, технички 
референти, работоводители, работници на занает-
чиски работи и помошни работници кај снимате-
лите и мерачите на јами, ка ј работниците на зана-
етчиски работи и -на главните извозни подземни 
патишта). 

(2) На осигуреникот запослен на работите од 
претходниот став му се намалува старосната гра-
ница за здобивање со пЈзаво ца лична пензија опре-
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делена во чл. 19 и 20 став 1 од овој закон, и тоа: 
1) на осигуреникот од точката 1 од претходниот 

став — за по една година за секои навршени четири 
години такво запослување; 

2) на осигуреникот од точката 2 од претходниот 
став — за по една година за секои навршени пет 
години такво запослување. 

Член 59 
(1) На осигуреникот кој работел во разни ви-

дови запослување во кои поминатото време според 
одредбите на овој закон се смета во работниот стаж 
со зголемено траење, му се пресметува работниот 
стаж во такви запослувања посебно за секој вид 
запослување. 

(2) Периодите на работниот стаж што ќе прео-
станат по извршеното пресметување на работниот 
стаж во одделни видови запослување во смисла на 
претходниот став, се засметуваат во работниот стаж 
со зголемено траење на тој начин што преостана-
тиот период од оној вид запослување за кој се 
признава поголемо зголемување на работниот стаж 
му се додава на преостанатиот период од оној вид 
запослување за кој се признава помало зголему-
вање на работниот стаж, па работниот стаж се пре-
сметува според прописите што важат за пресмету-
вањето на работниот стаж во оној вид запослување 
за кој се признава помало зголемување на работ-
ниот стаж. 

' Член 60 
(1) Намалувањето на старосната граница во 

случаите кога осигуреникот работел во разни ви-
дови запослувања, во кои поминатото време според 
одредбите на овој закон се смета со зголемено тра-
ење, се врши посебно за секој вид такво запослу-
вање. 

(2) Периодите на запослувањето што ќе прео-
станат по извршеното намалување на старосната 
граница во одделен вид запослување во смисла на 
претходниот став, се сметаат за намалување ста-
росната граница на тој начин што преостанатиот 
период од оној вид запослување во кој за намалу-
вање на старосната граница се бара помал број 
години работен стаж му се додава на преостанатиот 
период од оној вид запослување во кој за намалу-
вање на старосната граница се бара поголем број 
години работен стаж. 

I Член 61 
(1) На осигуреникот — инвалид на трудот кој 

е инвалид од I до разред на инвалидност според 
прописите за инвалидското осигурување, на осигу-
реникот — воен инвалид од војните и на мирновре-
менскиот воен инвалид од I до IV група, како и на 
осигуреникот кој е слеп, времето кое како инвалид 
односно како слеп го поминал во работен однос со 
полно редовно работно време му се смета во работ-
ниот стаж со зголемено траење, така што секои 10 
месеци такво запослување му се сметаат како полна 
година, а старосната граница му се намалува за по 
една година за секои навршени пет години такво 
запослување. . 

(2) Одредбите од - чл. 54, 55, 59 и 60 од ОВОЈ закон 
важат согласно-и за осигурениците од претход-
ниот став. 

3. Пензиски основ и височина на пензијата 
Член 62 

(1) Заради утврдување основот за определување 
на личната пензија (во натамошниот текст: пен-
зиски основ) осигуреникот се распоредува во соод-
ветниот осигуренички разред според височината на 
просечниот месечен износ на платите остварени во 
определен период работа. Пензискиот основ го со-
ставува износот кој му одговара на процентот од 
просечниот месечен износ на платите пропишан за 
осигуреничкиот разред во кој осигуреникот се ра-ч 
споредува по следнава табела; 

Осигуре- Просечен Процент со кој се пре-
нички месечен износ сметува пензискиот 
разред на платите основ од просечниот 

месечен износ на платете 
1-а 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

над 43.000 68,5% од 43.000 и 60% од 
вишокот на платете 
над 43.000 динара 

37.001—48.000 66,5% 
32.151—37.000 69,0% 
218.851—32.150 69,5% 
26.301—28.850 70,0% 
23,901—26.300 70,5% 
22.301—23.900 71,0% 
20.101—2(2.300 71,5'% 
18.651—20.100 72,0% 
16.951—18.660 72,5% 
15.661—16.950 73,0% 
14.001^-15.650 73,5% ' 
13.051—14.000 74,0% 
11.801—13.050 74,5% 
10.751—11.800 76,0% 
9.901—10.750 75,5% 
9.201— 9.900 76,0% 
8.4/51— 9.200 76,5% 
7.901— 8.450 77,0% 
7.450— 7.900 77.5% 
с!о 7.450 5.800 

(2) Како најмал пензиски основ на секој осигу-
р е н и н е разред од I до XIX се зема највисокиот 
пензиски основ од непосредно понискиот осигуре-
н и н е разред, и тоа, во осигуреничкиот разред: 
I - 25.530 дин., II - 22.344 дин., I I I — 20.195 дин , 
IV - 18.542 дин., V - 16.969 дин., VI - 15.945 дин., 
VII - 14.472 дин., VIII - 13.521 дин.,IX - 12.374 дин., 
X - 11.503 дин., XI - 10.360 дин., XII - 9.722 дин., 
Х Ш - 8.850 дин., XIV - 8.116 дин., XV - 7.524 
дин., XVI - 7.038 дин., XVII - 6.607 дин., XVIII -
6.123 дин., XIX - 5.811 динари. 

(3) Како плата во смисла на овој закон се под-
разбира и делот од личниот доход на работникот 
што преостанува по подмирувањето на сите придо-
неси што врз основа на закон се плаќаат од личниот 
доход. 

Член 63 
Кога според овој закон или според прописите 

дднесени врз основа на него личната пензија се 
определува од просечниот пензиски основ од опре-
делениот осигуренички разред, пензиските оснрви 
изнесуваат: 
Осигуренине разред 

1а 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII ' 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
x V г а 
XIX 
XX 

Пензиски основ 
32.000 
27.400 
23.860 
21.200 
19.300 
17.700 
16.400 
15.150 
13.950 
12,900 
11.900 
10.900 
10.000 
9.260 
8.460 
7.800 
7.260 
6.750 
6.300 
5.950 
5.800 
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л Член 64 
Ш Највисокиот осигуренине разреддо кој оси-

гуреникот може да биде распореден во смисла на 
членот 62 од овој закон зависи од стручната спрема 
што е потребна за работа на работното место на 
кое осигуреникот работи (во натамошниот текст: 
категорија на работното место). 

\2) Осигурениците на работните места за кои 
не се бара стручна спрема, се распоредуваат најви-
соко до XVI осигуренине разред (во натамошниот 
текст; V категорија). 

(3) Осигурениците на работните места за кои 
не се ба^а претходна спрема туку приучување за 
односната работа, односно за кои според категори-
јата на работното место за вршење адми^истра^ 
тивки, финансиско-комерциј алии, технички и сли-
чни работи се бара нижа Стручна спрема, се распог 
редуваат највисоко до XII осигуренички разред (во 
натамошниот текст: IV категорија). 

(4) Осигурениците на работните места за кои 
се бара стручна спрема на квалификуван работник, 
односно за кои според категоријата на работното 
место се бара средна стручна спрема, се разврну-
ваат највисоко до VIII осигуренине! разред (во на-
тамошниот текст: III категорија). 

(5) Осигурениците на работните места за кои 
се Гевара стручна спрема на висококвалификуван 
работник, стручните раководители со соодветна 
стручна спрема што раководат со работите на кои 
работат квалификувани и висококвалификувани 
работници, како и осигурениците на работните ме-
ста за Кои се бара виша стручна спрема, се распо-
редуваат највисоко до V осигуренине разред (во 
натамошниот текст: II категорија). 

(6) Осигурениците на работните места за кои 
се бара висока стручна спрема се распоредуваат до 
1а осигуренине разред (во натамошниот текст: I 
категорија). 

(7) Осигуреникот чиј просечен месечен износ на 
платите го надминува за 15% највисокиот износ на 
платата на оној осигуренине разред до кој тој 
може да се распореди во смисла на ст. 2 до 5 од 
овој член, се распоредува во лепосредно повисокиот 
осигуренички разред, па како пензиски основ се 
зема просечниот пензиски основ на тој непосредно 
Повисок осигуренички разред според членот 63 од 
овој закон. 

(8) Осигуреникот не може да биде распореден 
во категоријата на работните места пониски од онаа 
по која му се обезбедува минимален личен доход. 

(9) Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет ќе донесе поблиски прописи за катего-
рисување на работните места заради примена на 
овој член. Во поглед на категорисувањето на ра-
ботните места на јавните службеници Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет ги до-
несува овие прописи во согласност со Секретарија-
тот за општк управа на Сојузниот извршен совет, 
а во поглед на категорисувањето на работните ме-
ста на службеници на општествените и други орга^ 
низации — по прибавеното мислење од соодветниот 
највисок форум на односните организации. 

(10) Одредбите од претходните ставови не се 
применуваат на осигурениците од членот 12 точ. 2 
и 3 од овој закон. 

Член 65 
(1) Пензискиот основ се определува со распоре-

дување на осигуреникот во оној осигуренине раз-
ред кој го опфаќа просечниот месечен износ на 
платите остварени во определениот период на ра-
ботата, ако тој осигуренички разред не е повисок 
од највисокиот разред до кој осигуреникот може 
да биде распореден според категоријата на работ-
ното место на кое работел (чден 64). Ако е тој оси-
гуренине разред повисок, како ,пензиски основ се 

зема највисокиот пензиски основ на оној осигуре-
н и н е разред до кој според одредбите на членот 
64 од овој закон осигуреникот може да биде распо-
реден според категоријата на работното место на 
кое работел во периодот според кој е утврден про-
сечниот месечен износ на платите. 

(2) Просечниот месечен износ на платите се 
утврдува, по правило, врз основа' на платите што 
осигуреникот ги остварил за последните три години 
работа, а кај јавните службеници врз основа на 

^ износот на последната основи^ плата ако во одно-
сниот платен разред поминал најмалку една година 
и врз основа на другите примања на име плата 
остварени за последните три години работа, Ако 
осигуреникот — јавен службеник последната основ-
на плата ја примал помалку од една година, про-
сечниов месечен износ на платите се определува 
врз основа на вкупните примања на име плати 
остварени за последните три години работа. Ако тоа 
осигуреникот го бара, просечниот месечен износ на 
платите Се утврдува врз основа на платите кои оси-
гуреникот ги остварил во кој и да е непрекинат 
тригодишен период за последните 10 години работа 
или во кој и да е непрекинат петгодишен период 
за последните 15 години работа. 

(3) Периодите на последните години работа од 
претходниот став се сметаат наназад од денот на 
исполнувањето на условите за здобивање со право 
на лична пензија или од денот на престанокот на 
последниот работен однос. ' 

Член 66 
(1) На осигуреникот кој во периодот според кој 

му е утврден просечниот месечен износ на платите 
(член 65 став 2) ја менувал категоријата на работ-
ните места на кои работел (член 64), заради опреде-
лување највисокиот осигуренички разред до кој 
може да биде распореден според членот 64 од овој 
закон, му се зема категоријата на работните места 
на кои работел најмалку две години во период од 
три години, односно најмалку три години во период 
од пет години работа, ако тие две односно три го-
дини ги поминал на работни места од иста кате-
горија. 

(2) Заради определување на највисокиот осигу-
р е н и н е разред во смисла на членот 64 од овој за-
кон, ако тоа осигуреникот го бара, ќе се зема, место 
категоријата на работното место од периодот според 
кој се утврдува просечниот месечен износ на пла-
тите, онаа категорија на работните места на кои 
осигуреникот работел во кој и да е непрекинат 
тригодишен период за последните 10 години, или 
во кој и да е непрекинат петгодишен период за 
последните 15 години. 

(3) Ако осигуреникот не поминал најмалку две 
години во тригодишниот период односно најмалку 
три години во петгодишниот период на работните 
места од иста категорија, времето поминато на ра-

, ботните места од повисока категорија му се додава 
на времето поминато на работните места од пониски 
категории, па'заради определување на највисокиот 
осигуренине разред во смисла на членот 64 од овој 
закон се зема онаа категорија на работното место 
во која, заедно со додадените периоди работа на 
работните места од повисоки категории, поминал 
најмалку две односно три години. 

Член 67 
(1) Во просечниот месечен износ на платите врз 

основа на кој се врши распоредување во осигуре-
ничките разреди (член 65) се земаат, по правило, 
сите примања што осигуреникот ги остварил како 
плата со постојаните додатоци за работата на опре-
деленото работно место во редовното работно време, 

(2) На осигуреникот — инвалид на трудот му се 
засметува во плата и износот на материјалното 
обезбедување што му припаѓа за времето на запо-
слувањето според прописите за инвалидското оси-
гурување, 
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За периодите кои според овој закон се сме-
таат во работниот стаж, а за кои осигуреникот не 
прима плата туку надоместок наместо плата според 
посебни прописи (член 24 став 2), се земаат во про-
сечниот месечен износ на платите оние износи 
што служат како основ за одмерување на надоме-
стокот наместо платата според односните прописи. 

(4) Ако со сојузен закон не е пропишано кои 
додатоци односно други форми на дополнителни 
примања и во која височина се земаат во платите 
според кои се утврдува просечниот месечен износ 
на платите, Сојузниот извршен совет може да про-
пише одделни додатоци односно други форми на 
дополнителни примања да не се земаат предв^ц 
при утврдувањето на просечниот месечен износ на 
платите или да се земаат само до определена ви-
сочина. 

Член 68 
За одделни категории осигуреници кај кои фак-

тичкиот износ на платите не може сигурно да се 
утврди, зашто не постои обврска за водење ћа 
платните списоци односно на други пропишани еви-
денции за платите, или од други причини пријаве-
ните податоци за платите не можат да се земат 
како веродостојни, СОЈУЗНИОТ извршен совет може 
да пропише' распоредувањето во осигуреничките 
разреди да се врши врз основа на определени пау-
шални износи според категориите на работните ме-
ста и должината на пензискиот стаж, како и пензи-
ите да им се определуваат од просечните пензиски 
основи на соодветните осигуренички разреди спо-
ред членот 63 од овој зако^ 

Член 69 
(1); Полната пензија (член 19У се определува во 

височина од 100% од пензискиот основ на осигу-
реникот. 

(2) Неполната пензија (член 20) се определува 
во височина од 40% од пензискиот основ на осигу-

. реникот за свршените 15 години пензиски стаж, 
и му се зголемува за секоја натамошна навршена 
година пензиски стаж по 3% оД пензискиот основ 
на осигуреникот - маж, а по 4% од пензискиот 
основ на осигуреникот — жена. , 

Член 70 
(1) На осигуреникот кој ги исполнил условите 

за полна пензија (чл. 19 или 73 став 1 точка 2), па 
продолжи да работи со полно редовно работно вре-
ме, му се зголемува пензијата (член 69 став 1) за 5% 
за секоја навршена година работа (зголемена полна 
пензија). За ова зголемување на пензијата не се 
сметаат годините поминати во вршење самостојна 
професионална дејност или други занимања вон 
работниот однос пред 15 мај 1945 година, засметани 
во пензискиот стаж според одредбите од чл. 41—45 
на овој закон. 

(2) На осигуреникот кој ги исполнил условите 
за неполна пензија, па продолжи да работи со пол-
но редовно работно време, му се зголемува пензи-
јата во смисла на членот 69 став 2 од овој закон 
додека не се здобие со право на полна пензија, а 
по тоа му се зголемува пензијата според претход-
ниот став. 

(3) На осигурениците кои по исполнувањето на 
условите за пензија продолжат да работат на осо-
бено тешки и за здравјето штетни работи (чл. 54 
до 61), како година работа за зголемување на пен-
зијата во смисла на претходните ставови им се сме-
та соодветниот период на ефективна работа кој во 
смисла на одредбите од чл. 54 до "61 на овој закон 
се смета како полна година работен стаж. 

(4) Одредбите од претходните ставови важат и 
за уживателот на полна односно неполна пензија 
кој повторно ќе стапи во работен однос и ќе работи 
со полно редовно работно време. 

(5) Одредбата на ставот 2 од овој член се при-
менува согласно и на уживателот на лична пензија 
на кој пензијата според овој закон му е определена 
Пред исполнувањето на условите за здобивање со 

лична пензија од членот 19 или 20 став 1 од овој 
закон. 

Член 71 
(1) На осигуреникот кој на особено тешки и за 

здравјето штетни работи ќе наполни толкав рабо-
тен стаж што тој пресметан со зголеменото траење 
во смисла на чл. 54 до 61 од овој закон да изнесува 
35 години за осигуреникот - маж односно 30 години 
за осигуреникот - жена, му се смета секоја ната-
мошна година работа со полно работно време по-
мината на такви работи за зголемување на пензи-
јата според членот 70 став 1 од овој закон - и 
пред наполнувањето на годините на возраста про--
пишани за здобивање со право на полна пензија. 

(2) Како тодора работа во смисла на претход-
ниот став се смета соодветниот период на ефективна 
работа кој во смисла на одредбите од чл. 54 до 61 
од овој закон се смета како полна година работен 
стаж. За секој таков период на осигуреникот му се 
зголемува полната пензија за 5% кога ќе се здобие 
со право на неа. 

Член 72 
(1) Ца осигуреникот кој го остварил правото на 

лична пензија и ќе продолжи^ да работи, односно 
како уживател на лична пензија повторно стапил 
во работен однос (член 70), повторно ќе му се опре-
дели пензијата, на негово барање, ако ги испол-
нува условите од чл. 19 и 20 став 1 или од членот 73 
став 1 точка 2 од овој закон, и ако по остварува-
њето на лична пензија Поминал најмалку три го-
дини во работен однос работејќи со полно редовно 
работно време. ' „ 

(2) Во случаите од претходниот став пензијата 
се определува од пензискиот основ на оној осигу-
р е н и н е разред во кој осигуреникот се распоредува 
врз основа на просекот на платите остварени во кој 
и да е непрекинат тригодишен период цр оствару-
вањето на личната пензија, и тоа во процент што 
му одговара на вкупниот пензиски стаж (чл. 69 и 70). 

Член 73 
(1) Осигуреникот учесник на Народноослобо-

дителната војна (член 31 став 1 точ. 1, 2 и 3) кој во 
Народноослободителната борба стапил пред 9 сеп-
тември 1943 година, како и учесник на Шпанската 
граѓанска војна (член 31 став 1 точка 4) има право 
на пензија, и тоа: 

1) осигуреникот — маж коѓа ќе наполни 55 го-
дини возраст, и осигуреникот — жена кога ќе на-
полни 50 години возраст, ако има најмалку 15 го-
дини пензиски стаж од што најмалку 10 години 
работен стаж; 

2) осигуреникот — маж што има 35 години пен-
зиски стаж, и осигуреникот — жена што има 30 го-
дини пензидки стаж. 

(2) На осигуреникот — учесник на Народно-
ослободителната војна (член 31 став 1 точ. 1, 2 и 3) 
кој во Народноослободителната борба стапил пред 
9 септември 1943 година, како и на учесник на 
Шпанската граѓанска војна (член 31 став 1 точка 4), 
кој има најмалку 15 години пензиски стаж, од што 
најмалку 10 години работен стаж, може посебна 
сојузна комисија да му го признае правото на 
пензија и пред наполнувањето на 55 односно 50 
години возраст (став 1 точка 1) ако најде дека е 
тоа потребно со оглед на општата состојба на здрав-
јето и на работната способност на осигуреникот. 

(3) Пензијата од ст. 1 и 2 од овој член се опре-
делува во соодветен процент според членот 69 од 
овој закон. 

(4) Во работниот стаж од 10 години од ставот 1 
точка 1 и ставот 2 од овој член се смета и времето 
поминато во Народноослободителната борба како и 
друго време што според членот 31 став 1 точ. 1—5 
на овој закон се смета во пензиски стаж, и тоа во 
ефективно траење. 

Член 74 
(1) На осигуреникот — учесник на Народноосло-

бодителната војна од 1941 година (член 31 став 1 
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тон. 1, 2 и 3) како и на учесник на Шпанската 
граѓанска војна (член 31 став 1 точка 4), на кој 
личната пензија определена Спрема пензискиот 
стаж му изнесува помалку од 100% му припаѓа 
полна лична пензија. 

(2) На осигуреникот — учесник во Народноосло-
бодителната војна (член 31 ртав 1 точ. 1, 2 и 3), на 
кој личната пензија определена спрема пензискиот 
стаж му изнесува помалку од 100% од пензискиот 
основ, му се ^зголемува пензијата, и тоа: 

1) на учесник од 1942 година до свршетокот на 
војната — за 90% 

2) на учесник од 1943 година до свршетокот на 
војната — за 60% 

3) на учесник од 1944 годиначе свршетокот на 
војната — за 30% 

4) на учесник од 1945 година до свршетокот на 
војната — за 10%. 

(3) Пензијата определена во смисла на ставот 
2 од овој член не може да биде поголема од пен-
зискиот основ. 

Член 75 
(1) На осигуреникот — југословенски државја-

нин кој по 6 април 1941 година бил заробен и во 
логорите на воените заробеници активно и органи-
зирано учествувал во работата за Народноослобо-
дителното движење, му се зголемува пензијата за 
30%. 

(2) Пензијата определена во смисла на претход-
ниот стзв не може да биде поголема од пензискиот 
основ. 

к - Член 76 
(1) На осигуреникот кој го остварил правото на 

пензија според членот 73 Став 1 точка 2 од овој 
закон, па ќе продолжи да работи или како уживател 
на пензија повторно ќе стапи во работен однос со 
полно редовно работно време, му се зголемува пен-
зијата согласно со членот 70 став 1 од овој закон. 

(2) На осигуреникот кој го остварил правото на 
пензија според членот 73 став 1 точка 1 и став 2 
од овој закон, како и на осигуреникот на кој изно-
сот на пензија му е определен според членот 74 
или 75 од овој закон, па ќе продолжи да работи 
или како уживател на пензија повторно ќе стапи 0 

во работен однос со полно редовно работно време, 
му се залемува пензијата согласно со членот 70 
став 2 од овој закон кога износот на пензијата пре-
сметан спрема така зголемениот стаж (член 69 став 
2) го надмине износот на пензијата што му е опре-
делена според членот 74 или4 75 од овој закон. 

(3) На осигурениците од претходниот став на кои 
,пензијата им е определена според членот 73 став 1 
точка 1 и став 2 од овој закон им се зголемува 
пензијата според 'членот 70 став Г од овој закон 
кога врз основа на вкупниот пензиски стаж ќе ги 
исполнат условите за здобивање со полна пензија 
во смисла на членот 73 став 1 точка 2 од овој закон, 
а на другите осигуреници од претходниот став — . 
кога ќе ги наполнат и годините на возраста и пен-
зискиот стаж за полна пензија во смисла на чле-
нот 19 од овој закон. 

Член 77 
(1) Осигуреникот - учесник во Народноослобо-

дителната војна (член 31 став 1 точ. 1, 2 и 3) кој ста-
пил во Народноослободителната борба пред 9 сеп-
тември 1943 година и учесникот во Шпанската 
граѓанска војна (член 31 став 1 точка 4) се распо-
редуваат во осигуреничкиот разред без примена на 
членот 64 од овој закон. 

(2) Осигуреникот од претходниот став кој спрема 
платата би бил распореден во осигуренички разред 
понизок од X, се ^разврстува во X осигуренички 
разред, па пензијата се определува од просечниот 
пензиски основ на тој осигуренички разред според , 
членот 63 од овој закон. 

Член 70 
(1) Ако уживателот на лична пензија се здобие 

со право на инвалиднина поради инвалидност пред-

извикана , со несреќа на работа според прописите 
за инвалидското осигурување, или ако се здобие 
со право на друга лична пензија или на фамили-
јарна пензија, може да ужива само едно од тие 
права, по сопствен избор. 

(2) Ако осигуреникот од членот 12 точ. 2 и 3 од 
овој закон истовремено ги исполнува условите за 
здобивање со право на лична пензија и како лице 
во работен однос, може да оствари едно од тие пра-
ва по сопствен избор. Ако во тој случај пензијата 
на осигуреникот треба да му се определи како на 
лице од членот 12 точ. 2 или 3, а постојаната на-
града за вршење на таа должност му е исплатз^ 
Јрана во намален износ поради едновремено вршење 
на друга служба, во просечниот месечен износ на 
платите, заради определување на пензискиот основ, 
се зема полниот износ на постојаната месечна на-
града пропишан за другите лица на исти должности. 

Член 79 
(1) Износите на пензиите помали од 10.000 ди-

се заокружуваат на тој начин што износите под 50 
динари се земаат како 50 динари, а износите' над 
50 динари се земаат како 100 динари. 

(2) Износите на пензиите поголеми од 10.000 ди-
нари се заокружуваат на тој начин што износите 
под 50 динари не се земаат предвид а износите над 
50 динари се земаат како 50 динари. 

4. Исклучително определување на пензија 
Член 80 

Сојузниот извршен совет може, по исклучок, 
да признае право на лична пензија и во случаите 
кога не се исполнети условите за здобивање со 
право на пензија пропишани со овој закон, како 
и да определи пензија во износ поголем од оној 
кој би припаѓал според одредбите од овој закон. 

Г л а - в а IV 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЛИЧНАТА ПЕНЗИЈА НА 

ВОЕНИ ЛИЦА 
Член 81 

(1) Осигуреници на кои се однесуваат посебните 
одредби за здобивањето и определувањето на пра-
вата на лична пензија од оваа глава се воените 
лица — активните подофицери, офицери и воени 
службеници на Југословенската народна армија (во 
натамошниот текст: воените осигуреници). 

(2) Одредбите од оваа глава, освен одредбите 
од чл. 85 до 88, не се однесуваат на оние активни 
подофицери, офицери и воени службеници на кои 
службата во постојаниот состав на Југословенската 
,народна армија им престанала поради губење на 
чин — класа, осуда на казната затвор подолга од 
една година или казната строг затвор, губење на 
службата по пресуда на воен дисциплински суд 
или поради некоја друга причина што според одред-
бите на Законот за Југословенската народна армија 
предизвикува губење на службата во постојаниот 
состав на Југословенската народна армија. Овие 
лица го губат својството на воен осигуреник и на 
нив се применуваат другите одредби од овој закон 
за здобивање и користење на правото на пензија. 

Член 82 
(1) Воениот осигуреник на кој ќе му престане 

активната служба во Југословенската народна ар-
мија има право на лична пензија, без оглед на 
годините на возраста, ако има најмалку 15 години 
г^ензиски стаж; г6д што најмалку 10 години во Југо-
словенската народна армија. Оваа пензија се опре-
делува во соодветен процент според членот 69 став 
2 од овој закон. 

(2) Во 10 години поминати во Југословенската 
народна армија од претходниот став се смета сето 
Бреме што според посебните прописи се признава 
како служба во Југословенската. народна армија, 
како и времето кое. офицерите, воените службеници 
и под офицерите, преземени од бившата југословен' 
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спа војска во активна служба на Југословенската 
народна армија, го поминале во заробеништво. 

(3) Воениот осигуреник нѕма право на лична 
пензија според ставот 1 од овој член ако активната 
служба во Југословенската народна армија му пре-
станала по -молба. 

Член 83 
(1) Воените осигуреници. се распоредуваат во 

осигуреничките разреди без примена на членот 64 
од овој закон. 

(2) Воениот осигураник се распоредува во осигу-
реничкиот разред спрема платата што ја имал во 
моментот на престанокот на службата во постоја-
ниот состав на Југословенската народна армија, 
ако во чинот односно класата во која е пензиониран 
поминал најмалку една година. Ако во тој чин 
односно класа поминал помалку од една година, 
се распоредува во осигуреничкиот разред спрема 
платата од непосредно понискиот чин односно класа, 
или спрема просечниот месечен износ на платите 
остварени за последните три године во смисла на 
членот 65 став 2 од овој закон ако осигуреникот го 
бара тоа. 

(3) Во платата од предходниот став се зема 
основната плата, положај ната плата и просечниот 
месечен износ на постојаните парични додатоци спо-
ред прописите за платите ра подофицерите, офице-
рите и воените, службеници, како и износот на име 
други примања, и тоа во височина од 6.500 динари за 
подофицерите и воените службеници од XII до 
VIII класа, а во височина од 8.000 динари за офи-
церите и воените службеници од VII до I класа. 

4) Просечниот месечен износ на постојаните 
парични додатоци од претходниот став се утврдува 
врз основа на износите што воениот осигуреник ги 
п р и м а л а последните три години непосредно пред 
престанокот на службата во постојаниот состав на 
Југословенската народна армија. 

Член 84 
На воениот осигуреник кој како активен подо-

фицер, воен службеник или офицер е уратен за-
ради усовршување на воени или други училишта 
му се смета во пензискиот стаж и времето поминато 
на тоа школување. 

Член 85 
(1) Како време на запослување на особено тешки 

и за здравјето штетни работи се смета во работ-
ниот стаж со зголемено траење и времето кое вое-
ните осигуреници ќе го поминат' на определени 
воени должности, и тоа: 

1) во подморничката служба — на сите должно-
сти на подморница во опрема; 

2) во летачката служба — на должностите на 
активен пилот, извидувач, радист, воздухопловен 
стрелец, авиомеханичар, аерофотограф или на други 
должности на кои примале летачки додаток, или 
како органи на санитетската служба на испиту-
вање и , тренирање на летаните во баро-комори 
односно во авиони — ако летале најмалку 90 ча-
сови годишно; 

3) во падобранската служба — на должностите 
^а активен падобранец на кои примале падобрански 
додаток; 

4) на граничната служба - во граничните еди-
ници на граница на должностите на командир на 
одделение (караула), заменик командир на. одде-
ление (караула), командир на вод или чета, по-
мошник командир на вод или чета, командир на 
коњички вод или на одделение на коњички вод, 
четен старешина, четен болничар и четен економ, 
Ѕ1ли на некоја друга должност непосредно на гра-
ницата, како и на осматрачките станици и во еди-
ниците — установи на крајбрежната одбрана од-
носно во едениците — установи што се наоѓаат 
на усамени и оддалечени острови или на тешко 
пристапни места — на КОЈ!" примале граничен до-
даток. 

(2) Времето поминато на должностите од прет-
ходниот став им се смета на осигурениците во ра^ 

ботниот стаж зголемено за половина, ако на тие 
должности во две календарски' години поминале 
најмалку една година. 

(3) Времето поминато на определени должности 
во подморничката, во летачката или падобранската 
служба се смета со зголемено траење, без ,оглед на 
тоа кога осигуреникот бил на тие должности, а 
времето поминато на определени должности во 
граничната служба на граница - од 15 мај 1945 
година. 

(4) На воениот Осигуреник му се намалува, во 
смисла на членот 54 став 2 од овој закон, старосната 
граница за здобивање со право на лична пензија 
за по една година за секои три години поминати 
на должностите од ставот 1 на овој член. 

Член 86 
Ако е времето што воениот осигуреник го поми-

нал на должностите од членот 85 став 1 точ. 1—3 
од овој закон признаено во пензискиот стаж во 
двојно траење според членот 31 од овој закон, тоа 
време нема да се смета со зголемено траење според 
членот 85 став 2 од овој закон. 

Член 87 
На воениот осигуреник кој на воените долж-

ности од членот 85 став 1 ќе наполни толкав рабо-
тен стаж што тој пресметан со зголемено траење 
според ставот 2 од тој член да му одговара на пен-
зискиот стаж пропишан за здобивање со право на 
полна пензија (член 19), му се смета секоја ната-
мошна година работа помината на такви работи за 
зголемување на пензија според членот 70 став 1 од 
овој закон и пред наполнувањето на годините на 
возраста пропишани за здобивање со право на полна 
пензија во смисла на членот 85 став 4 од овој закон. 

Член 88 
(1) Времето кое осигуреник го поминал како 

воено лице во активна служба на должностите од 
членот 85 став 1 точ. 1 до 3 од овој закон му се 
смета во работниот став со зголемено траење ,и на 
осигуреникот што не бил воен осигуреник во смисла 
на членот 81 од овој закон. 

(2) Времето поминато во својство на воен осигу-
реник на должностите од членот 85 став 1 точ. 1 
до 4 од овој закон му се смета на осигуреникот во 
работен стаж со зголемено траење и во случај кога 
својството на воен осигуреник му престанало пред 
да се здобие со правото на лична пензија. 

Член 89 
(1) На воен осигуреник што ќе го оствари пра-% 

вото на лична пензија според чл. 19 или 20 став 1 
или според членот 73 став 1 точка 2 од овој закон, 
па работи и натаму како воен осигуреник до долно 
редовно работно време, му припаѓа за време траење-
то на такво запослување 50% од пензијата што му е 
определена. 

(2) На уживателот на лична пензија што го ос-
тварил правото на полна или неполна пензија1 како 
воен осигуреник (чл. 19, 20, 82 и 264), па стапи во 
работен однос во граѓанство работејќи со полно ре-
довно работно време, му припаѓа за време траењето 
на такво запослување 75% од пензијата определена 
според членот 69 односно според чл. 69 и 74 или 
според чл. 69 и 75 од овој закон. 

Г л а в а V ' -
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЛИЧНАТА ПЕНЗИЈА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 90 
(1) Надлежниот државен секретар за внатрешни 

работи може да одлучи на службеник на Народ-
ната милиција, на управен или извршен службеник 
кој врши работи на државната безбедност или ра-
боти на криминалистичката служба, како и на 
службеник на стражата на казнено-поправните ус-
танови, да му престане службата со право на пен-
зија и пред исполнувањето на условите за здоби-
вање со правото на лична пензија според,ил. 19 и 
?0 став 1 од овој закон, ако има најмалку 15 години 
пензиски стаж од кои најмалку 10 година во ти0 
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служби. Оваа пензија се определува во соодветен 
процент според членот 69 став 2 од овој закон. 

(2) Одлуката од претходниот став републичкиот 
државен секретар ја донесува со согласност од со-
јузниот државен секретар, 

(3) Право на лична пензија според ставот 1 на 
ов,ој член не може да се установи ако службата 
престанала по молба или врз основа на судска пре-
суда, или ако е осигуреникот распореден на друга 
служба во некој од органите на внатрешните ра-
бота. 

Член 91 
(1) Осигурениците - службеници на Народната 

милиција и службеници на одделни должности во 
органите на внатрешните работи што ќе ги определи 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти се распоредуваат во осигуреничките разреди 
без примена на членот 64 од овој закон. 

(2) Сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи ги определува со свои прописи нај-
високите разреди до кои осигурениците од ставот 
1 на овој член можат да бидат распоредени со ог-
лед на значењето на работата што ја вршат. 

Член 92 
На осигурениците — службеници на Народната 

милиција и други службеници на органите на вна-
трешните работи им се смета во пензискиот стаж 
и времето што како активни службеници ќе го по-
минат во училиштата заради стручно усовршување. 

Член 93 
(1) На осигурениците — службеници на На-

родната милиција, управни и извршни службеници 
што вршат работи на државната безбедност или ра-
боти на криминалистичката служба, како и на слу-
жбениците на стражата на казнено-поправните уста-
нови, им се смета секоја полна година навршена во 
тие служби како 14 месеци работен стаж, без оглед 
колку години вкупно поминале на тие служби. 

(2) На осигурениците од претходниот став им се 
навалува, во смисла на членот 54 став 2 од овој за-
кон, старосната граница за здобивање со право на 
лична пензија за по една година на секои навршени 
б години во службите наведени во ставот 1 оц овој 
член. 

(3) Времето поминато на службите од ставот 1 
на овој член се смета во работниот стаж со зголе-
мено траење и во случај кога осигуреникот во вре-
мето на здобивање со право на пензија не е слу-
жбеник на орган на внатрешните работи. 

Член 94 
На осигуреникот од членот 93 став 1 од овој 

закон што во службите наведени во тој член ќе 
наврши толкав работен стаж што тој пресметан со 
зголеменото траење му одговара на пензискиот 
стаж пропишан за здобивање со право на полна 
пензија (член 19) му се смета секоја натамошна 
година работа помината на такви работи за зголе-
мување на пензијата според членот 70 став 1 од 
овој закон и пред наполнувањето на годината на 
возраста пропишана за здобивање со право на полна 
пензија во смисла на членот 93 став 2 од овој закон. 

Г л а в а VI 
ОДРЕДБИ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ПОСЕБНИТЕ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Општи одредби 

Член 95 
(1) Пензиското Осигурување на лица што вршат 

самостојна професионална дејност, како и на лица 
Од други занимања што не се во работен однос, ако 
не е установено со овој закон, може да се установи 
0̂0 сојузен закон или со договори. ^ 

(2) Договор за пензиско осигурување на лица 
Бд претходниот став склучува Сојузниот завод Јза 
Социјално осигурување, или по негово овластување 

републичкиот завод за социјално осигурување со 
Јфофесионадната организација на припадниците на 

одделна самостојна професионална дејност или со 
организацијата овластена за застапување на при-
падниците од други занимања од ставот 1 на овој 
член. . 

(3) Пензиското осигурување на лицата од ста-
вот 1 на овој член се установува со закон како.-за-
должително за сите припадници на одделна само-
стојна. професионална дејност или на одделни други 
занимања (став 1), а кога се установува со договор, 
може да се установи само за членовите на органи-
зацијата со која се склучува договорот, и тоа како 
задолжително за сите членови на таа организација. 

Член 96 
Правата од пензиското осигурување на посеб-

ните категории осигуреници не можат да се уста-
новат во поголем обем ниту под поповолни услови 
отколку што е предвидено во овој закон за другите 
осигурени лица, 

Член 97 
(1) Како осигуренички разреди и пензиски осно-

ви на осигурениците од посебните категории се 
установуваат со прописи односно договори (член 95) 
соодветни осигуреиички разреди со просечните пен-
зиски основи од членот 63 од овој закон. 

(2) Со прописите односно договорите за пензи-
ското осигурување на лицата од членот 95 на овој 
закон може да се предвиди просечните пензиски 
основи да се определуваат со распоредување на 
осигурениците во осигуренички разреди според го-
дините поминати во вршење дејност по основот на 
која се тие осигурени, како и според годините по-
минати во работен однос. 

(3) Со прописите односно договорите (член 95) 
може да се предвиди во определени случаи под по-
себни услови да може осигуреникот да се распо-
реди во повисок осигуренички разред од - оној во 
кој тој би бил редовно распореден според одно-
сниот пропис или договор. Исто така, може да се 
предвиди на осигуреникот кој на тој начин ќе биде 
распоредени во 1а осигуренички разред да може да 
му се определи пензиски основ повисок од просеч-
ниот пензиски основ на 1а осигуренички разред од 
членот 63 на овој закон. 

Член 98 
Со прописите односно договорите ,за пензиско-

то осигурување на лицата од членот 95 од овој за-
кон може да се утврди времето на вршењето на 
самостојната дејност пред установувањето на пен-
зиското осигурување да се признае во целост или 
делумично во пензиски стаж, а можат да се пред-
видат и посебни услови за признавање на тоа време 
во пензиски стаж, како и за обезбедување на по-
критието со соодветен придонес за така признае-
ното време. 

Член 99 
(1) Времето што според овој закон се смета во 

пензискиот стаж им се признава на ист начин и 
под исти услови и на осигурениците на кои пра-
вата од пензиското осигурување им се определу-
ваат според прописите односно договорите од чле-
нот 95 на овој закон. 

(2) Во случаите кога е признавањето на опре-
делен период во пензиски стаж според овој закон 
условено со стапување во работен однос или со 
определено траење или со престанок на работниот 
однос, со прописите односно договорите од членот 
95 на овој закон може да се определи дека е тој 
услов исполнет со влегување во самостојна деј-
ност, односно со определено траење или со пре-
станок на таквата Дејност. 

Член 100 
Со прописите односно договорите од членот 95 

на овој закон можат да се зголемат старосните гра-
ници и должината на пензискиот стаж што, според 
чл. 19 и 20 став 1 од овој закон се предвидени за 
здобивање со право на лична пензија. 

^Глен 101 
(1) Правото на лична пензија здобиено врз 

основа на прописите односно договорите од членот 



Среда, 11 декември 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА" 'ФНРЈ Број 51 - Страна 875 

95 на овој закон може осигуреникот да го користи 
дури по престанокот на вршењето на самостојната 
дејност. 

(2) Со продолжувањето на вршењето на само-
стојната дејност по исполнувањето на условите за 
здобивање со право на полна пензија не се зголе-
мува пензијата во смисла на членот 70 став 1 на 
Овој закон. 

(3) Одредбата на претходниот став важи и за 
уживателот на полна пензија кој повторно ќе поч-
не да врши самостојна дејност. 

Член 102 
Одредбите на овој закон за здобивањето, оства-

рувањето и користењето на правото на пензија се 
применуваат и врз осигурениците од посебните 
категории, ако со одредбите од оваа глава или со 
прописи" односно договори за нивното пензиско 
осигурување не е определено изречно поинаку. 

Член 103 
(1) Лицата осигурени според прописите односно 

договорите од членот 95 на овој закон што по пре-
станокот на вршењето на самостојната дејност ќе 
стапат во работен однос можат да се здобијат со 
правото на лична пензија според одредбите на овој 
;?акон кои се однесуваат на осигурениците од чл. 
12 и 14 на овој закон, ако во работниот однос 
поминат најмалку три години непосредно пред 
остварувањето на правото на пензија. 

(2) Осигуреникот од ставот 1 на овој член кој 
по навршените три години поминати во работен 
однос не ги исполнуве условите за здобивање со 
право на лична пензија според членот 19 или 20 
Јстав 1 точка 1 од овој закон, се здобива со правото 
На неполна пензија кога ќе ги исполни условите од 
членот 20 став 1 точка 2 или точка 3 од овој закон, 
сметајќи го во! потребниот работен стаж за послед-
ните пет години и времето на вршењето на само-
стојната дејност кое се смета во. работниот стаж 
според членот 24 став 1 точка 6 од овој закон. 

(3) Осигуреникот од ставот 1 на овој член кој не 
ги исполнува условите за здобивање со пензија во 
смисла на претходните ставови, а ги исполнува 
условите за здобивање со пензија според прописот 
односно договорот врз основа на кој бил осигурен 
пред стапувањето во работниот однос, може да го 
оствари правото на пензија која му припаѓа. според 
тој пропис односно договор. 

Член 104 
Начинот за плаќање на придонесот за пензиско 

,осигурување на лицата осигурени според прописите 
односно договорите од членот 95 на овој закон се 
утврдува со односните прописи или договори. 

2. Одредби за пензиите на уметниците 
Член 105 

(1) Право на пензиско осигурување според овој 
закон имаат: книжевниците, ликовните уметници, 
композиторите, истакнатите музички уметници — 
изведувачи, филмските уметници и преведувачите 
на научни и книжевни творби, на "кои самостојната 
уметничка работа им е основно занимање. 

(2) Во случај на смрт на лица од претходниот 
став членовите на нивните фамилии имаат право 
на фамилијарна пензија. 

(3) Сојузниот извршен совет ќе определи кои 
лица се сметаат како филмски уметници. 

Член 106 
(1) Својството на уметник врз кое се засновува 

правото на пензиско осигурување во смисла на чле-
нот 102 од овој закон, како и времето поминато во 
вршење уметничка работа пред почетокот на пен-
зиското осигурување на уметникот, кое се призна-
ва во пензиски стаж, го утврдува со решение во 
секој одделен случај републичката комисија за со-
цијална осигурување на уметниците што ја фор-
мира републичкиот совет надлежен за работите на 
културата од претставници на советот, на репу-
бличкиот завод за социјално осигурување и на 
уметниците, 

(2) Постапката за признавање својството на 
уметник се поведува врз основа на барање од 
странката. Пред донесувањето на решение коми-
сијата од претходниот став прибавува мислење од 
соодветното здружение. 

(3) Против решението што го донесува коми-
сијата од ставот 1 на овој член подносителот на ба-
рањето како и надлежниот завод за социјално оси-
гурување може да и' изјави жалба на Сојузната 
комисија за социјално осигурување на уметниците, 
што ја формира Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет од претставници 
на Секретаријатот за просвета и култура на Со-
јузниот извршен совет, на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување и на уметниците. Решението на 
Сојузната комисија за социјално осигурување на 
уметниците е задолжително за заводите за соци-
јално осигурување. Против решението на Сојузна-
та комисија не може да се поведе управен спор. 

(4)"Покрај постојаниот член —-претставник на 
уметниците, во составот на комисијата од ст 1 и 3 
на овој член влегуваат, на предлог од соодветното 
здружение односно сојуз, и повремени членови име-
нувани од онаа гранка на уметничката дејност на 
која и' припаѓа лицето за чие својство се решава. 

(5) Пензиското осигурување на лице на кое му 
е признаено својството на уметник почнува од де-
нот кога е поднесено барањето за признавање свој-
ството на уметник. . ^ 

(6) Комисиите од ст. 1 и 3 на овој член му ги 
доставуваат своите правосилни решенија на околи-
скиот завод за социјално осигурување надлежен за 
водењето на евиденција за осигурениците. 

Член 107 
(1) Во пензискиот стаж за здобивање и опреде-

лување правото на пензија на уметниците им се 
смета: 

1) времето на пензиското осигурувале во свој-
ство на уметник; 

2) времето поминато во работен однос како и 
другото време што им се признава во пензискиот 
стаж на лицата од чл. 12 и 14 од овој закон; 

3) времето поминато во вршење уметничка ра-
бота пред почетокот на пензиското осигурување на 
уметникот, од кога се истакнал со својата уметнич-
ка дејност земајќи ги при тоа предвид условите 
што се бараат за прием во членство на соодветното 
здружение на уметниците. 

(2) Кога е признавањето на определени периоди 
во посебниот стаж според овој закон условено со 
стапување во работен однос или со определено 
траење или со престанок на работниот однос, ќе 
се смета, дека е тој услов исполнет со почетокот 
на вршењето на уметничката, работа, односно со 
определеното траење или со престанокот на таква-
та работа. 

Член 108 
(1) Заради утврдување на пензискиот основ 

уметниците се распоредуваат во соодветните осигу-
р е н и н е разреди со просечните пензиски основи од 
членот 63 од овој закон спрема вкупниот пензиски 
стаж што се признава според членот 107 од овој 
закон. 

(2) Сојузниот извршен совет определува со свои 
прописи во кои осигуренички разреди и со кои пе-
риоди на признаен пензиски стаж се распоредуваат 
одделни категории уметници. 

(3) Особено заслужниот уметник може надле-
жниот завод за социјално1 осигурување, по приба-
вено мислење од републичката комисија за соци-
јално осигурување на уметниците, да го распореди 
во осигуренине разред односно да му го определи 
пензискиот основ на начинот предвиден во членот 
97 став 3 од овој закон. 

(4) Странката како и надлежниот завод за со :̂ 
цијално осигурување ако не се задоволни со мисле-
њето на републичката комисија за социјално оси-
гурување на уметниците во случаите од претход-
ниот став ќе побараат мислење од Сојузната коми-
сија за социјално осигурување на уметниците. Миг 

/ 
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одењето на Сојузната комисија за социјално осигу-
рување на уметниците е задолжително за заводот 
^а социјално осигурување. 

(5) Републичката како и Сојузната комисија е 
должна пред давањето на своето мислење во слу-
чаите од ст. 3 и 4 на овој член да прибави мислење 
од соодветното здружение односно сојуз. 

Член 109 
Со право на лична пензија се здобиваат уметни-

ците кога ќе ги исполнат условите на пензискиот 
стаж и годините на возраста пропишани во чл. 19—22 
од овој закон. 

Член НО 
По исклучок од членот 101 став 1 и членот 141 

став 1 на овој закон уметниците можат да го кори-
стат правото на лична пензија здобиена според од-
редбите на оваа глава, во ненамален износ, и ако 
по здобивањето со правото за лична пензија според 
одредбите на оваа глава продолжат со вршењето на 
уметничката работа. 

Член 111 
Право на пензија според одредбите на оваа гла-

ва имаат: уметниците од членот 105 на овој закон 
и во случаите кога уапсите за здобивање со тоа 
право биле исполнети пред влегувањето во ,сила на 
овој закон. 

Член 112 
(1) На осигурениците што ги исполниле условите 

за здобивање со правото на лична пензија по осно-
вот на пензиското осигурување во својството на 
лице од членот 12 и^и 14 од овој закона или го оства-
риле правото на таква пензија, а кои се занимавале 
со уметничка работа од членот 102 на овој закон, 
Може по постапката предвидена во членот 103 на 
овој закон, заради здобивање со право на лична 
пензија според одредбите на оваа глава, да им се 
Признае' својството на уметник според членот 103 
на овој закон. Во тој случај овие лица можат по 
сопствен избор да го остварат правото на лична 
пензија според одредбите на Оваа глава наместо 
правото на лична пензија која им припаѓа според 
другите одредби на овој закон односно според по-
себни прописи или договори. 

(2) Правото на избор во смисла на претходниот 
став го имаат и уметниците што го оствариле пра-
вото на лична пензија како лица од чл. 12 и 14 од 
овој закон според прописите што важеа до влегу-
вањето во сила на овој закон. 

(3) Одребите од претходните ставови согласно 
важат и за здобивањето со право на фамилијарна 
пензија. 

(4) Правото на пензија признаено според прет-
ходните ставови припаѓа од денот на поднесувањето 
на барањето од членот 106 став 2 од овој закон до 
републичката комисија за социјално осигурување на 
уметниците. 

Член 113 
Во поглед на сб она што со одредбите од оваа 

глава не е изречно пропишано важат за пензиското 
осигурување на уметниците другите одредби од'овој 
закон. ^ 

Г л а в а VII 
ФАМИЛИЈАРНА ПЕНЗИЈА 

Член 114 
(1) Членовите на фамилијата (член 17) се здо-

биваат со правото на фамилијарна пензија во слу-
чај на смрт на осигуреникот: 

1) ако осигуреникот имал вкупно најмалку пет 
години работен стаж, под услов за последните пет 
години пред смртта да имал најмалку по 8 месеци 
работен стаж во секоја година или за тие пет години 
да имал вкупно најмалку 4 години и два месеца ра-
ботен стаж, или 

2) ако осигуреникот во моментот на смртта ги 
исполнил условите на пензискиот и работниот стаж 
Пропишани за здобивањето со лична пензија според 
^л. 19 и 20 став 1 од овој закон, или условите на 
пензискиот и работниот стаж за здобивање со инва-
лиднина за случај на инвалидност предизвикана од 

болест според прописите за инвалидското осигуру-
вање, или 

3) ако осигуреникот умрел од последиците на 
несреќа при работа, или од професионална болест, 
или 

4) ако осигуреникот умрел како уживател на 
лична пензија, или 

5) ако осигуреникот умрел како уживател на 
инвалиднина или материјално обезбедување според 
прописите за инвалидското осигурување. 

(2) Ќе се смета дека е условот за наполнување 
на определениот работен стаж за последните пет 
години пред смртта на осигуреникот во смисла на 
ставот 1 точ. 1 и 2 од овој член исполнет и во слу-
чај кога е определениот работен стаж навртен во 
период подолг од пет години, ако осигуреникот за 
последните пет години пред смртта извесно времб 
поминал вон работниот однос во случаите наведени 
во членот 22 точ. 1 до 3 од овој закон, како и во 
случај кога работниот однос го прекинал поради 
стапувањето на отслужување на воениот срок во 
Југословенската народна армија, без оглед на трае-
њето на овие периоди поминати вон работниот однос,; 

Член 115 
(1) Со правото на фамилијарна пензија се здо-

биваат, во прв ред, брачниот другар, децата (брачни, 
вонбрачни, посвоени и пасиночиња) и внучињата без 
родители кои осигуреникот ги издржувал (во ната-
мошниот текст: членови на потесната фамилија). 

(2) Ако нема членови на потесна фамилија или 
ако пензијата што им припаѓа на членовите на по-ч 
тесната фамилија не го исцрпува износот на осши 
вот за определување на фамилијарната пензија, сб 
правото на фамилијарна пензија се здобиваат и роч 
дуелите,, очувот и маштеата или посвоителот не 
осигуреникот, кои осигуреникот ги издржувал, бра^ 
ќата и сестрите на осигуреникот што тој ги издр^ 
жувал цоради тоа што се без родители, кака 
и ,децата без родители што осигуреникот ги земад 
на издржување (во натамошниот текст: членови на 
пошироката фамилија). 

(3) јСојзуниоТ извршен совет ги определи СО 
свои прописи условите под кои се смета дека оси-Г 
гуреникот издржува член на фамилијата. 

Член 11С 
Вдовицата на осигуреникот има право на фами^ 

лијарна пензија ако до смртта на осигуреникот на-Ј 
полнила 45 години возраст 

Член 117 
(1) Вдовицата која на денот на смртта на оси-̂  

гуреникот е помлада од 45 години има право на 
фамилијарна пензија: 

1) ако по смртта на осигуреникот останало дете 
(член 17 став 1 точка 2) помало од 15 години кое има; 
право на фамилијарна пензија, или поголемо дете 
кое има право на фамилијарна пензија зашто е на-
полно и трајно неспособно за работа; 

2) ако по смртта на осигуреникот останале три 
или повеќе деца (член 17 став 1 точка 2) што имаат 
право на фамилијарна пензија, и с^ додека трите 
деца уживаат право на таа пензија. 

(3) Ако се утврди дека вдовицата е инвалид од 
I категорија на инвалидноста во смисла на пропив 
сите за инвалидското осигурување, или ако станЗ" 
таков инвалид во срок од една година по смртта на; 
осигуреникот или во текот на уживањето на пензии 
јата според точ. 1 или 2 од овој став, и тоа од денови 
на смртта на осигуреникот односно од денот на по^ 
доцнежното настапување на теквата инвалидност? 
па се додека таквата инвалидност трае. 

(2) Вдовицата има право на фамилијарна пен-
зија според точ. 1 и 2 од претходниот став само ако 
ги вршела родителските должности спрема децата 
пред смртта на осигуреникот и дотогаш додека ги 
врши по смртта на осигуреникот. ѕ 

(3) Правото на фамилијарна пензија го има 
водовицата и во случај ако е детето на осигурени-
кот родено по смртта на осигуреникот. Ова право б 
припаѓа на вдовицата од денот на смртта на осигу-
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реникот, а може да се остварува од денот кога' е 
утврдена бременоста, со тоа што пензијата до ра-
рагањето на детето се определува за еден член на 
фамилијата. Ако е детето мртво родено, или ако 
умре пред да наврши 45 дена возраст, на вдовицата 
и припаѓа оваа пензија до истекот на 45 дена по 
породувањето. 

(4) Вдовицата на осигуреникот која за време на 
,уживањето на фамилијарна пензија'според одред-
бите на претходните ставови ќе наполни 45 години 
возраст го задржува правото на фамилијарна пен-
зија. 

(5) Вдовицата на која и престанало правото на 
фамилијарна пензија по навртените 40 години во-
зраст поради тоа што отпаднал некој од условите 
врз основа на кој се здобила со тоа право, се здо-
бива повторно со правото на фамилијарна пензија 
кога ќе наполни 45 години возраст. 

Член 118 
(1) Вдовицата која не денот на смртта на оси-

гуреникот била повозрасна од 40 години а помлада 
од 45 години, па поради тоа не се здобила со право 
на фамилијарна пензија, а це ги исполнува ни усло-
вите од членот 117 на овој закон, се. здобива со пра-
вото на фамилијарна пензија кога ќе наполни. 45 го-
дини возраст. , , 

(2) Вдовицата од претходниот став која не е во 
работен однос ниту се занимава со самостојна про-
фесионална дејност има право на отпремнина, и тоа: 

1) во височина на тројниот износ на просечниот 
пензиски основ на X осигуренички разред (член 63), 
— ако нема членови на потесна фамилија што имаат 
право на фамилијарна пензија; 

2) во височина на шеетмесечниот износ на ра-
зликата меѓу фамилијарна пензија што би им при-
паднала на членовите на потесната фамилија кога 
и вдовицата би била соживател на фамилијарната 
пензија, и фамилијарната пензија која фаќтично им 
се исплатува на тие членови на фамилијата, — ако 
има членови на потесна фамилија што имаат право 
на фамилијарна пензија. 

(3) Отпремнината се исплатува џо три односно 
шест подеднакви месечни рати почнувајќи од првиот 
ден на наредниот месец по смртта на осигуреникот 
ако за тоа време вдовицата не се здобие со право 
на фамилијарна пензија. % 

Член 119 
(1) ВдОвецот на осигуреникот жена има право 

на фамилијарна пензија ако е на денот на смртта 
на жената постар од 60 години или е наполно и 
трајно неспособен за работа, под услов жената да 
го издржувала до својата смрт. 

(2) Вдовецот што за време уживањето на фами-
лијарна пензија признаена поради неспособноста 
за работа ќе наполни 60 години возраст го задржува 
правото на фамилијарна пензија. 

Член 120 
Брачниот другар нема право на фамилијарна 

пензија: 
1) ако се утврди дека бракот на осигуреникот 

што траел помалку од една година бил склучен 
со намера за здобивање со право на фамилијарна 

1 пензија; 
2) ако бракот склучен со осигуреник кој е ужи-

вател на лична пензија или инвалиднина според 
прописите за инвалидското осигурување траел по-
малку од една година; 

3) ако е бракот разведен со правосилна судска 
пресуда, а на него не му е досудено издржување; 

4) ако пред смртта на осигуреникот неоправда-
но ја напуштил брачната заедница и живеел надвор 
од таа заедница шест месеци или подолго. Дали е 
напуштањето на брачната заедница неоправдано, 
цени судот во вонпроцесната постапка. 

Член 121 
(1) Брачниот другар чиј брак џ разведев вез 

негова кривица и на кого му е досуденоиздржувале 
има право на фамилијарна пензија под истиов 

услови како и брачниот другар на осигуреник, без 
оглед дали осигуреникот стапил во нов брак или не. 

(2) Кога брачниот другар од разведениот брак 
и брачниот другар од повторниот брак имаат право 
на фамилијарна пензија, вкупната фамилијарна 
пензија за обата соуживатели се определува во 
височина на 'фамилијарната пензија што според 
членот 126 став 1 точка 1 од овој закон би му при-
паднала на едниот член на фамилијата. 

Член 122 
(1) Децата (член 17 став 1 точка 2), внучињата, 

браќата и сестрите и децата без родители (член 17 
став 1 точка 3) имаат право на фамилијарна пен-
зија до наполнетата петнаесетта година возраст, а 
ако се на школување - до крајот на пропишаниот 
срок за редовно школување, но најдоцна до на-
полнетата дваесет и шеста година возраст. 

(2) Ако уживателот на фамилијарна пензија од 
претходниот став го прекинал школувањето поради 
боледување одобрено од надлежниот орган на јав-
ната здравствена служба, му припаѓа право на фа-
милијарна пензија и задреме боледувањето — до 
наполнетата 26-та година возраст. Ако овој ужи-
вател го продолжи редовното школување, но не 
може да го заврши во ,редовниот срок поради прет 
кинот настанат поради боледувањето, се продол-
жува правото на фимилијарна пензија и по напол-
нетите 26 години возраст за онолку време колку 
што изгубил од редовното школување поради одо-
бреното боледување. 

(3) Ако членот на фамилијата односно ужива-
телот на фамилијарната пензија од ставот 1 на-овој 
член станал наполно и трајно неспособен за работа 
пред здобивањето со право на фамилијарна пензија 
или за време на уживањето на пе,нзијата во смисла 
на претходните ставови, му се продолжува правото 
на пензија за сето време додека таа неспособност 
трае. ' 

Член 123 
(1) Посвоеното дете, пасинок, внуче, брат и се-

стра и дете без родители земени на издржување 
имаат право на фамилијарна пензија ако, покрај^ 
условите определени во членот 17 став 1 точка 3 
и членот 115 ст. 1 и 2 од обој закон, исполнуваат 
и посебни услови, и тоа: 

1) посвоеното Дете — ако е посвојувањето извр-
шено барем на три години пред смртта на осиѓутре-
никот, освен I ако е смртта предизвикана со несреќа 
на работата или вон работата; , 

2) пасиноќот — ако нема друг родител освен 
брачниот другар на осигуреникот, или ако му е тој 
друг родител наполно или трајно неспособен4 за 
работа, а осигуреникот го издржувал сам или за-
едно со брачниот другар во своето домаќинство 
најмалку една година пред својата смрт ако бракот 
не траел помалку, и ако нема сопствени приходи 
или приходи врз основа на законската обврска на 
другиот родител, што се достаточни за издржување; 

3) внучето, братот и сестрата — ако немаат 
сопствени приходи достаточни за издржување; 

4) детето без родител земено на издржување 
- ако нема сопствени приходи достаточни за издр-
жување, а осигуреникот го издржувал во своето 
домаќинство барем 3 години пред својата смрт. 

(2) Внучињата, браќата и сестрите и децата зе-
мени на издржување имаат право на пензија и јсога 
го имаат едниот или обата родители, ако родите-
лите им се наполно И трајно неспособни за работа. 

Член 124 
(1) Родителите на осигуреникот имаат право на 

фамилијарна пензија ако осигуреникот ги издржу-
вал, и тоа мајката ако е постара од 45 години, а 
таткото ако е постар од 60 години, или ако е ро-
дителот наполно и трајно неспособен, за работа. 

(2) Одредбите од претходниот став важат со-
гласно и за очувот, и маштеата, како и за посвои-
телот на осигуреникот. 

Член 125 
(1) Основ за определување на фамилијарната 

Пензија е износот на личната пензија која на оси-
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гуреникот во моментот на смртта му припаѓала 
или би му припаѓала да се здобил во тој момент со 
право на лична пензија. 

(2) Ако осигуреникот немал пензиски стаж од 
15 години, како основ за определување на фами-
лијарната пензија се зема износот на личната пен-
зија која според членот 69 став 2 Ч)д овој закон би 
припаѓала за навршени 15 години пензиски, стаж. 

(3) Ако смртта на осигуреникот настапила како 
последица од несреќа на работа а осигуреникот не 
наврши л пензиски стаж пропишан за полна пен-
зија, осно-в за определување на фамилијарната 
пензија е полната пензија на осигуреникот. Ако 
во овој случај осигуреникот имал вкупно помалку 
од 3 години работа, основот за определување на 
личната пензија се утврдува спрема просекот на 
платете што осигуреникот ги остварил за тоа по-
кратко време на работата, со тоа што кај јавните 
службеници и кај воените осигуреници последната 
основна плата се зема во тој просек во целиот износ 
без оглед дали осигуреникот поминал една година 
во соодветен платен разред, чин или класа. Заради 
примена на членот 64 од овој закон се зема во овој 
случај категоријата на она работно место на кое 
осигуреникот работел непосредно пред несреќата 
на работа. 

(4) Кога фамилијарната пензија им се опреде-
лува на членови од фамилиите на лицата. што 
според прописите за инвалидското осигурување се 
осигурени само за случај на инвалидност предизви-
кана од несреќа на работа или од професионална 
болест, како основ за определување на фамили-
јарната пензија се зема основот за определување 
на паричните надоместоци на таквите лица опре-
делен според прописите За инвалидското осигуру-
вање. 

(5) Како основ за определување на фамили-
јарната пензија се зема полната лична пензија на 
осигуреникот и во случај кога лицето од кое фа-
лш лијата во смисла на членот 114 од овој закон 
го изведува правото на фамилијарна пензија ечвоен 
инвалид од водните од I до VI група кој не го навр-
ши л пензискиот стаж пропишан за полната пензија. 

Член 126 
(1) Височината на фамилијарната пензија за-

виси од бројот на членовите на фамилијата што 
имаат право на пензија и се определува од осно-
вот за фамилијарната пензија во следните проценти: 

1) ако пензијата му припаѓа само на брачниот 
другар, или на брачниот другар и на други членови 
на потесната фамилија, или само на тие други 
членски на потесната фамилија ако нема брачен 
другар, или само на членовите на пошироката 
фамилија: 

за еден за два за три за четири и повеќе 
член члена члена членови 
60% 75% 80% . 100% 

2) ако фамилијарната пензија им припаѓа само 
на децата или само на внучињата, или на децата и 
внучињата, а преостанатиот брачен другар нема 
право на фамилијарна пензија: 

за-еден за два за.три за четири и повеќе 
член члена члена членови^ 
40% 55% 70% 100% 

(2) Според точката 2 од претходниот став му се 
определува фамилијарна пензија и на вонбрачното 
дете на осигуреникот кое е единствен член на по-
тесната фамилија што има право на фамилијарна 
пензија, ако има жива ^пајка, а не живеело во до-
маќинството на осигуреникот. ' 

(3) Кога право на фамилијарна пензија имаат 
и членовите на потесната фамилија и членовите 
на пошироката фамилија, на членовите на поширо-

ката фамилија им припаѓа фамилијарна пензија во 
височина на разликата меѓу вкупниот износ на 
фамилијарната пензија на членовите на потесната 
фамилија и износот на основот за определување 
,на фамилијарната пензија. Ако во таков случај 
соуживател на фамилијарна пензија е само еден 
член на пошироката фамилија, делот на фамили-
јарната пензија кој нему му припаѓа не може да 
биде поголем Од 40% од основот за определување 
на фамилијарната пензија. 

(4) Кога на некој од членовите на потесната 
фамилија ќе му престане правото на фамилијарна 
пензија, а- преостанатите членови на потесната фа-
милија не го исцрпуваат полниот износ на фами-
лијарната пензија, на членовите на попшроката 
фамилија им се определува односно им се зголе-

м у в а износот на фамилијарната пензија што им 
припаѓа според претходниот став. 

(5) Со определувањето на фамилијарната пен-
зија според ст. 1 до 3 од овој член, фамилијарната 
пензија се смета дека е исцрпена и не се врши 
зголемување според ставот 4 од овој член ниту во 
случај кога на одделни соуживатели нивниот дел 
од пензијата не им се исплатува во целина или 
делумнине поради примена на одредбите од главата 
IX на овој закон. 

Член 127 
(1) Ако членовите на потесната фамилија на кои 

им прапаѓа фамилијарна пензија живеат одвоено, 
вкупната фамилијарна пензија се дели на рамни 
делови. 

(2) Фамилијарната пензија се дели на рамни 
делови и во случај кога ја уживаат само членови 
на пошироката фамилија, ако тие живеат одвоено. 

(3) Ако фамилијарната пензија им припаѓа ина 
членовите на потесната фамилија "и на членовите 
на пошироката фамилија, заради примена на од-
редбите од ст. 1 и 2 на овој член фамилијарната 
пензија претходно се дели на дел што им припаѓа 
на членовите на потесната фамилија и на дел кој 
им прапаѓа на членовите на пошироката фамилија. 

Член 128 
(1) Ако фамилијарна пензија уживаат брачниот 

другар од повторниот брак и брачниот другар од 
разведениот брак, пензијата односно делот на пен-
зијата што им припаѓа ним во смисла на членот 
121 став 2 од овој закон се дели на рамни делови. 

(2) Ако на едниот од соуживателите од претход-
ниот став му престане правото на фамилијарна 
пензија, неговиот дел на фамилијарната пензија му 
припаѓа на преостанатиот уживател. Одредбата на 
членот -126 став 5 од овој закон важи и во овој 
случај. 

Член 129 
(1) Кога меѓу членовите на ' фамилијата што 

имаат право на фамилијарна пензија има и лица 
на кои поради примената на членот 52 од овој закон 
им припаѓа фамилијарна пензија спрема намале-
ниот пензиски стаж на умрениот осигуреник, фа-
милијарната пензија се, определува: 

1) за членовите на фамилијата на кои им при-
паѓа фамилијарната пензија спрема ненамалениот 
пензиски стаж — така што ќе се утврди износот на 
фамилијарната пензија што би и' припаѓал на фа-
милијата кога сите членови на фамилијата би 
имале право на пензија спрема ненамалениот стаж. 
Така утврдениот износ на фамилијарната пензија 
ќе се подели согласно со членот 127 од овој закон, 
па на членовите на фамилијата на кои пензијата 
им припаѓа ,спрема ненамалениот стаж им се доделу-
ваат на нив ггрипадните делови на така утврдената 
пен-зија; , 

2) за членовите на фамилијата на кои им при-
паѓа фамилијарната пензија спрема намалениот пен-
зиски стаж — таќо што ќе се утврди износот на 
фамилијарната пензија што би и' припаѓал на фа-
милијата кога сите членови на фамилијата би имале 
право на пензија спрема намалениот стаж. Така 
утврдениот износ на фамилијарната пензија ќе се 
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подели согласно со членот 127 од овој закон, па на 
членовите на фамилијата на кои пензијата им (при-
паѓа спрема намалениот стаж им се доделуваат де-
ловите на така утврдената пензија што им припа-
ѓаат ним. 

(2) Со определувањето на фамилијарната пен-
зија на начинот предвиден во претходниот став 
фамилијарната пензија се смета како исцрпена до 
оној процент кој во смисла на членот 126 од овој 
закон припаѓа за определен број соуживатели. 

Член 130 
(1) Ако уживателот на фамилијарна пензија се 

здобие со право и на лична пензија или инвалид-
нина, може да ужива само едно од тие права — по 
сопствен избор. 

(2) На уживателот на фамилијарна пензија што 
ќе се здобие со право и на друга фамилијарна пен-
зија, односно на член на фамилија што ќе се здобие 
со право на две фамилијарни пензии, му припаѓа 
една од тие пензии — по сопствен избор. 

(3) Правото на избор предвидено во членот 78 
став 2 од овој закон го имаат и членовите на фа-
милијата во случај на смрт на осигуреникот. 

Член 131 
Членовите на фамилијата Да осигуреник -

странски државјанин кои постојано престојуваат во 
странство, можат да се здобијат со право на фами-
лијарна пензија според одредбите на овој закон, ако 
државата во која фамилијата постојано престојува 
им го признав.а таквото право на југословенските 
државјани. 

Член 132 
Сојузниот извршен совет може, по исклучок, да 

го признае правото на фамилијарна пензија и во 
случаите кога не се исполнети условите за здоби-
вање со право на пензија пропишани со овој з^кон, 
како и да определи пензија во износ поголем од 
оној што би припаѓал според одредбите на овој 
закон. 

Г л а в а VIII 
ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 
НЕПОЛНА ЛИЧНА ПЕНЗИЈА И НА УЖИВАТЕ-

ЛИТЕ НА ФАМИЛИЈАРНА ПЕНЗИЈА 
Член 133 

На уживателите на неполна лична пензија и 
на уживателите на фамилијарна пензија чија е 
пензија, определена или преведена според овој за-
кон, помала од ,износите установени според одред-
бите од оваа глава, им се обезбедува посебна мате-
ријална заштита (во натамошниот текст: заштитен 
додаток) ако во поглед на имотната состојба и 
приходите ги исполнуваат условите определени со 
посебни прописи. 

Член 134 
(1) Височината на заштитниот додаток на ужи-

вателите на неполна пензија зависи од категоријата 
на работните места на кои тие како осигуреници 
работеле (член 64 ст. 2 до 5). 

4 (2) На уживателите на неполна пензија им се 
исплатува заштитниот додаток во височина на ра-
зликата меѓу износот на нивната пензија и изно-
сот на: 

1) просечниот пензиски основ на XX осигуре-
н и н е разред — ако работеле на работните места 
од V или IV категорија; 

2) просечниот основ на XIX осигуренине 
разред 1— ако работеле на работните места од III 
категорија; 

3) просечниот п е н з и с е основ на ^ У Ш осигу-
р е н и н е разред — ако работеле на работните места 
од II или I категорија, или ако се распоредуваат 
во осигуреничките разреди без примена на членот 
64 ст. 2 до 5 од овој закон, или ако се распоредуваат 
во X осигуренички разред како најнизок во смисла 
на членот 77 став 2 од овој закон. 

(3) Заштитниот додаток се испратува во полн 
износ или во намален, што зависи од имотната со-
стојба на^ корисникот, 

Член 135 
(1) Височината на заштитниот додаток на ужи-

вателите на фамилијарна пензија зависи од бројот 
на членовите на фамилијата што уживаат фами-
лијарна пензија. 

(2) На уживателите на фамилијарна пензија им 
се исплатува заштитниот додаток во височина на 
разликата меѓу нивната пензија и износот во ви-
сочина од: 

р 1) 85% од просечниот пензиски основ на XX 
осигурениче разред — ако пензијата ја ужива само 
еден член на фамилијата; 

2) 90% од просечниот пензиски основ на XX оси-
гуренички разред - ако пензијата ја уживаат 
двајца членови на фамилијата; 

3) 95% од просечниот пензиски основ на XX 
осигурениче разред - ако пензијата ја уживаат 
тројца членови на фамилијата; 

4) 100% од просечниот пензиски основ на XX 
осигурениче разред — ако пензијата ја уживаат 
четири или повеќе членови на фамилијата. 

(3) Заштитниот додаток се испратува во поли 
износ или во намален, што зависи од имотната со-
стојба на корисникот. 

Член 136 
Износите до кои заштитниот додаток се испла-

тува според членот 135 од овој закон се заокружу-
ваат во смисла на членот 79 од овој закон. 

Член 137 
Заштитен додаток не им се исплатува на ужи-

вателите на кои исплатата на пензијата им се врши 
во странство, ако тоа со меѓудржавни договори не 
е определено поинаку. 

Член 138 
(1) При утврдувањето на имотната состојба и на 

приходите на уживателите на пензија и на чле-
новите на нивните домаќинства од кои зависи здо-
бивањето односно губењето на заштитниот додаток, 
се земаат предвид приходите од имотот и од само-
стојните дејности. 

(2) Поблиски прописи за условите за здобивање 
и губење на заштитниот додаток, за исплатување 
на тој додаток во полн износ или во намален износ, 
како и за неговата поделба на соуживателите на 
фамилијарна пензија, во врска со имотната состојба 
и приходите, донесува Сојузниот извршен совет. 

Г л а в а IX 
КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА 

Член 139 
(1) Пензијата припаѓа од денот кога осигуреното 

лице се здобило со правото на4 пензија ако е бара-
њето за остварување на тоа право поднесено нај-
доцна во срок од шест месеци од денот на испол-
нувањето на условите за здобивање со право на 
пензија. 

(2) Ако е барањето за остварување на правото 
на пензија поднесено по истекот на срокот од шест 
месеци од претходниот став, пензија за изминатото 
време припаѓа само за шест месеци сметајќи на-
назад од денот на поднесувањето на барањето. 

(3) Заштитниот додаток се исплатува од денот 
од кој припаѓа пензијата ако е барањето за испла-
тување на тој додаток поднесено најдоцна во срок 
од шест месеци од приемот на решението за правото 
на пензија. Ако е барањето поднесено по тој срок, 
заштитниот додаток се исплатува од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

Член 140 
(1) Пензијата што припаѓа според осој закон се 

определува во месечен износ, а месечните примања 
на пензијата стасуваат за исплата однапред со 
првиот ден на секој календарски месец. 

(2) Стасаните месечни примања на пензијата 
што не можеле да бидат исплатени поради окол-
ности што ги предизвикал уживателот на пензи-
јата можат дополнително да се исплатат најмногу 
за три години наназад. 
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Член 141 
(1) На осигуреникот кој го остварил правото на 

полна (член 19) или неполна (член 20 став 1) пен-
зија, па ќе продолжи да работи со полно редовно 
работно време, како и на уживателот на таква 
Лична пензија кој повторно ќе стапи во работен 
однос и'ќе работи со полно редовно работно време, 
му припаѓа за време траењето на таквото запослу-
вање 50% од пензијата определена според членот 69 
односно според членот 69 со примена на чл. 71,%74 
или 75 на овој закон. Ова важи и за осигуреникот 
кој се задобил, со правото ца лична пензија според 
членот 73 став 1 точка 2 од овој закон. 

(2) Во поглед на денот од кој му припаѓа поло-
вина од пензијата на осигуреникот, што ќе продолжи 
да ,работи, важат одредбите на членот 139 од овој 
закон. , 

(3) На уживателот на пензија кој повторно ќе 
стапи во работен однос му се исплатува половина 
пензија од денот на стапувањето во работниот однос. 

Член 142 
На осигуреникот што. ќе ги исполни условите 

за здобивање со право на лична пензија според 
членот 73 став 1 точка 1 и-став 2 од овој закон, 
па ќе продолжи да работи, како и на осигуреникот 
што по остварувањето на правото на таа пензија 
или на личната пензија, што според овој закон му 
е определена пред исполнувањето на условите за 
здобивање со личка пензија според чл. 19 или 20 
став 1 од овој закон, повторно ќе стапи во работен 
однос со полно или со неполно работно време, не 
му се исплатува пензијата додека е во работен од-
нос сб додека не ги исполни условите за пензија 
според чл. 19 или 20 став 1 или според членот 73 
став 1 точка 2 од овој закон. 

Член 143 
(1) Пензијата зголемена според членот 70 од овој 

закон му припаѓа на уживателот на пензијата од 
првиот ден на наредниот месец по престанокот на 
Запослувањето со полно редовно работно време. 

(2) На уживателот на пензија што ќе ги исполни 
условите за определување нова пензија според чле-
нот 72 од овој закон, и што ќе го оствари тоа право 
па ќе продоложи да работи или повторно ќе стапи 
во работен однос со полно редовно работно време, 
му се ис,платува за време траењето на таквото за-
послување 50% од така определената нова пензија 
без зголемувањата според членот 70 став 1 од овој 
закон. 

(3) Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член важат 
и^ за уживателите на лична пензија на кои пензи-
јата им е определена според членот 69 со примена 
на чл. 71, 74 или 75 од овој закон, како и за ужи-
вателите на пензија според членот 73 став 1 точка 
2 од овој закон. 

Член 144 
(1) Ако уживателот на лична пензија почне да 

врши самостојна професионална дејност, или која 
и да е самостојна дејност опфатена со одредбите 
на главата VI од овој закон, му припаѓа за време 
вршењето на таква дејност 50% од пензијата опре-
делена во соодветен процент според членот 69 од-
носно според членот 69 со примена на чл. 71, 74 
или 75 од овој закон. Ова важи и за осигуреникот 
кој се здобил со правото на лична пензија според 
членот 73 став 1 точка 2 од овој'закон. 

(2) По исклучок од претходниот став на ужи-
вателот на лична пензија што врши уметничка деј-
ност во смисла не^ чл. 105 и 106 од овој закон 
пензијата му се исплатува во ненамален износ. 

Член 145 
(1) На уживателот на фамилијарна пензија што 

е во работен однос или подоцна ќе стапи во работен 
однос и ќе работи со полно редовно работно време, 
му се исплатува за време зењето на таквото за-
послување 50% од фамилијарната пензија што му 
припаѓа. 

(2) Одредбата на претходниот став важи согласно 
и за уживателот на фамилијарна пензија кој врши 

самостојна професионална дејност или која и да е 
самостојна дејност опфатена со одредбите од гла-
вата VI на овој закон. 

(3) Ако фамилијарна пензија уживаат повеќе 
членови на фамилијата, заради примена на ст. 1 
и 2 од овој член износот на фамилијарната пензија 
претходно ќе се подели согласно со членот 127 од 
овој закок, па на запослениот уживател на фами-
лијарна пензија му се исплатува 50% од така утвр-
дениот дел што нему му припаѓа. 

Член 146 
(1) Заштит.ен додаток ,не ,им се исплатува на 

запослените уживатели на пензија на кои според 
чл. 141 и 143 до 145 од овој закон им се исплатува 
половина пензија. 

(2) Ако поради промена на фактичните окол-
ности престанат условите за исплатување на за-
штитниот додаток, исплатата на заштитниот додаток 
се запира од првиот ден на наредниот месец по 
настанатата промена. 

(3) Ако поради промена на фактичните окол-
ности дополнително ^идат исполнети условите за 
исплатување на заштитниот додаток, заштитниот 
додаток се исплатува од првиот ден на наредниот 
месец по исполнувањето на условите и поднесува-
њето ,на барањето. 

Член 147 
Уживателот на пензија кој поради промена на 

престојувалиштето или поради друга причина при-
времено е спречен сам да ја прима пензијата, може 

'да ополномошти друго лице за време на неговата 
спреченост да ги прима месечните износи на него-
вата пензија стасани за исплата. 

Член 148 
На уживателот на пензија — странски држав-

јанин што ќе се исели на постојан престој во др-
жавата чиј државјанин е или во државата на по-
ранешниот постојан престој; пензијата му се испла-
тува во странство ако односната држава им го при-
знава таквото право на југословенските државјани. 

Член 149 
(1) На уживателот на пензија што се наоѓа на 

издржување на казната затвор или\строг затвор на 
која е осуден со судска пресуда поради кривично 
дело не му припаѓаат оброците на пензијата што 
стасуваат за време на издржувањето' на казната 
подолга од еден месец. 

(2) На членовите на фамилијата на уживателот 
на лична пензија што се наоѓа на издржување на 
Казната затвор или строг затвор (став 1) им се 
исплатува за тоа време неговата пензија до висо-
чината на износот на фамилијарната пензија на 
која тие би имале право според чл. 114 и 126 од 
овој закон, ако ги исполнуваат условите за здоби-
вање со право на фамилијарна пензија, доколку не 
настапило губењето на правото на лична пензија во 
смисла на членот 152 од овој закон. 

Член 150 
Пензијата може да биде предмет на извршување 

и обезбедување до една третина, а за побарувања 
на издржување утврдено со судска одлука или по-
т е м н у в а њ е — до половина. 

Член 151 
(1) Правата од пензиското осигурување преста-

нуваат со смртта на уживателот на пензијата. 
(2) Правата фод пензиското осигурување ги губи 

уживателот на' пензија што: 
1) со правосилна пресуда ќе биде осуден на 

казната смрт; 
2) ќе го загуби југословенското државјанство 

по правосилното решение за одземање на држав-
јанството донесено врз основа на прописите за 
државјанството; 

(3) Правото од пензиското осигурување го губи 
уживателот на пензија и во случаите од чл. 152—155 
од овој закон. 
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Член 152 
и) Правото на пензија го губи уживателот на 

лична пензија кој поради намалувањето на пензи-
скиот стаж според одредбите на чл. 50 и 51 од 
овој закон повеќе не ги исполнува условите за здо-
бивање со право на лична пензија. 

(2) При утврдување на губењето на правото на 
лична пензија во смисла на претходниот став, пе-
риодот од пет години во кој мора да биде исполнет 
определениот работен стаж од членот 20 став 1 
точ. 2 и 3 од овој закон се смета наназад од денот 
на здобивањето со правото на пензија. 

Член 153 
Член на фамилија не се здобива, а ако веќе 

се здобил — го губи правото на фамилијарна пен-
зија: 

1) ако лицето од кое го изведува правото на 
фамилијарна Пензија го изгубило правото на лична 
пензија (член 151 став 2 точ. 1 и 2), или ако во 
такви случаи го загубило правото на инвалиднина 
или на материјално обезбедување според прописите 
за инвалидското осигурување; 

2) ако е со правосилна'пресуда утврдена него-
вата кривична одговорност за смртта на лицето од 
кос го изведува правото на пензија; 

3) ако поради намалувањето на пензискиот стаж 
со примена на членот 52 од овој закон не постојат 
услови за здобивање со право на фамилијарна 
пензија; 

4) ако поради дополнителна промена на посе-
бните околности од кои зависело здобивањето со 
право на фамилијарна пензија повеќе не постојат 
услови за користење на тоа право. 

Член 154 
(1) Вдовицата помлада од 45 години го губи пра-

вото на фамилијарна пензија со стапување во нов 
брак ако со тоа право не се здобила поради инва-
лидност (член 117 точка 3). 

(2) На вдовицата -што со стапувањето во нов 
брак го изгубила правото на фамилијарна пензија, 
а која по брачниот другар од тој нов брак не се 
здобила со право на фамилијарна пензија, И се 
воспоставува правото на фамилијарна пензија што 
го изгубила со стапувањето во нов брак ако во мо-
ментот на престанокот на новиот брак се' уште се 
исполнети условите за здобивање со право на таа 
фамилијарна пензија според членот 117 став 1 точ. 
1 и 2 и став 2 од овој закон. 

Член 155 
Децата, внучињата, браќата и сестрите и де-

цата без родители не се здобиваат, а ако веќе се 
здобиле го губат правото на фамилијарна пензија 
ако стапат во брак пред или по смртта на осигу-
реникот. 

Член 156 
(1) Уживателот на пензија е должен да му ја 

пријави на заводот за социјално осигурување што 
му ја исплатува пензијата секоја промена наста-
ната во личноста или во фактичните околности, 
која влијае на самото право или на обемот на ко-
ристењето на тоа право во смисла на одредбите од 
овој закон. Оваа должност ја има и лицето што 
од уживателот на пензијата е ополномоштен да 
ги пфима стасаните износи на неговата пензија 
(член 147). 

(2) Органите, установите, стопанските и други 
организации и работодавци се должни да му го 
пријават на надлежниот завод за социјално осигу-
рување стапувањево на работа на секој уживател 
на пензија кој кај нив стапил во работен однос со 
полно редовно работно време. За поднесувањето на 
оваа пријава одговорен е и уживателот на пензија 
кој стапил во работен однос. 

(3) Пријавите во смисла на претходните ставови 
мораат да се поднесат во срок од 8 дена од денот 
на настанатата промена односно од денот на ста-
пувањето на уживателот на пензија во работен 
односа . -
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Д Е Л В Т О Р 
ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ -ПРАВОТО НА 

ПЕНЗИЈА 
Г л а в а X 

1. Општи одредби 
Член 157 

(1) За предметите од пензиското осигурување 
решаваат околиските заводи за социјално осигуру-
вање. 

(2) По исклучок од претходниот став, за пред-
метите од пензиското осигурување засновано на 
меѓудржавни или меѓународни договори решава 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 158 
(1) За решавање за правото на лична пензија 

месно е надлежен околискиот завод за социјално 
осигурување на чие подрачје осигуреникот се наоѓа 
во работен однос во моментот на поднесувањето на 
барањето. 

(2) Ако осигуреникот во времето на, поднесува-
њето на барањето не е во работен однос, месно над-
лежен е околискиот завод за социјално осигурување 
на чие подрачје осигуреникот има живеалиште во 
моментот на поднесувањето на барањето. 

Член 159 
За решавање за правото на фамилијарна пен-

зија месно надлежен е околискиот завод за соци-
јално осигурување на чие подрачје го имало по-
следното живеалиште лицето од кое членовите на 
фамилијата го изведуваат правото на пензија. 

Член 160 
Ако месната надлежност не може да се опре-

дели според одредбите на чл. 158 и 159 од овој за-
кон, неа ја определува директорот на Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

Член 161 
(1) Судрувањето на надлежностите меѓу око-

лиските заводи за социјално осигурување на тери-
торија на една наредна република го решава 
директорот на републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

(2) Судрувањето на надлежностите меѓу око-
лиските заводи за социјално осигурување на тери-
ториите на разни народни републики, судрувањето 
на надлежностите мбѓу републичките заводи за 
социјално осигурување, како и судрувањето на над-
лежностите меѓу околискиот завод за социјално 
осигурување и републичкиот завод за социјално 
осигурување, го решава директорот на Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

(3) Решението донесено од ненадлежен завод 
кое е конечно,во управната постапка ќе се поништи 
со решение за судрувањето на надлежностите до-
несено во смисла на ст. 1 и 2 од овој член ако не 
поминале повеќе од пет години од денот кога ста-
нало конечно. 

Член 162 
(1) Заводите за социјално осигурување и нив-

ните филијали се должни едни на други да си 
укажуваат правна помош. 

(2) Државните органи и установи, стопанските 
и други организации и работодавците се должни 
за лицата што биле ка ј нив запослени да им ги 
дадат на заводите за социјално осигурување сите 
податоци потребни за водењето на постапката. 

(3) Судовиве се должни, на барање од завод за 
социјално осигурување, да- ги доставуваат списите 
односно податоците потребни за водењето на постап-
ката, ако со тоа не се попречува судската постапка. 

(4) Судовите по службена должност им ги до-
ставуваат на надлежните заводи за социјално -
осигурување правосилните пресуди со кои ужива-
тели на пензија се осудени на казната затвор по-
долга од еден месец, или построга казна. 

Член 163 
(1) Во предметите на пензиското осигурување 

решение донесува директорот на заводот за соци-
јално осигурување. 
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(2) Директорот може за донесување решение да 
го овласти својот непосреден заменик. , 

(3) Постапката дсг донесувањето на решение ја 
води стручен службеник што ќе го овласти за тоа 
директорот. Овој стручен службеник исто така го 
потпишува решението. 

Член 164 
(1) Решение за признавање на правото на пен-

зија според членот 73 став 2 од овој закон донесува 
комисија што ја основува Сојузниот извршен совет 
во смисла н а ч л . 50—54 од Законот за државната 
управа, на предлог од комисијата што ја именува 
републичкиот извршен совет. Републичката коми-
сија дава свој предлог по повод барањето на осигу-
реникот или по повод предлогот од Сојузот на 

. борците, или предлогот на органот, установата 
односно организацијата ка ј која е осигуреникот во 
работен однос, даден со согласност од осигуреникот, 
а врз основа на податоците за пензискиот и работ-
ниот стаж на осигуреникот претходно прибавени 
од надлежниот завод за социјално осигурување. 

(2) Врз основа на решението со кое е признаено 
правото на лична пензија според ставот 1 на овој 
член, надлежниот завод за социјално осигурување 
,со свое решение ја определува пензијата што му 
припаѓа на осигуреникот. 

(3) Сојузната крми сија рд ставот 1 ,на овој член 
може да пропише правилник за сврзат^ работа. 

, , Член 165 
(1) За исклучувањето на службеник на заводот 

за социјално осигурување, на негова филијала од-
носно испостава одлучува со заклучок старешината 
на заводот (на филијалата или на испоставата) на 
кој му припаѓа службеникот чие исклучување се 
бара. 

(2) За исклучувањето на старешина на испо-
става ,односно на филијала одлучува директорот на 
околискиот завод за социјално осигурување. 

(3) За исклучувањето на директорот на око-
лискиот односно републичкиот завод за социјално 
осигурување одлучува директорот на републичкиот 
односно Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 1В6 
(1) Трошоците настанати со спроведувањето на 

постапката, освен трошоците на самата странка, ги 
поднесува заводот за социјално осигурување што 
ја започнал постапката. 

(2) Странката ги поднесува сама своите трошоци 
предизвикани со постапката. 

Член 167 
(1) Трошоците што ќе ги предизвика со своја 

кривица^ или разузданост странката или друго лице 
што учествува во постапката ги поднесува оној што 
ги предизвикал. 

(2) За должноста за поднесување на трошоците 
настанати во случаите од претходниот став, за нив-
ната височина и за срокот во кој треба да се испла-
тат, се одлучува во решението со кое се решава за 
работата (предметот). 

Член 168 
Во постапката за остварување на правото на 

пензија што се води ка ј заводот за социјално оси-
гурување не се плаќа такса за поднесоците и други 
прилози, како ниту за решенијата и други акти и 
дејствија во постапката. , . , 

2. Првостепена постапка 
Член 169 

(1) Постапката за остварување на правото на 
Пензија ја поведува надлежниот завод за социјално 
осигурување по повод барањето од странката. 

(2) Барањето за исплатување на заштитниот 
додаток може да се поднесе заедно со барањето за 
остварување на правото на пензија, или како по-
себно барање. . 

Член 170 , 
(1) Барањето може да му се, поднесе писмено 

јна надлежниот завод за социјално осигурување 
(член 161/) или усно на записник ка ј надлежниот 
Ши ка ј околискиот завода 

(2) Околискиот завод што ќе прими писмено 
барање или усно барање на записник, ако не е 
надлежен за решавање, е доложен поднесокот од.-
носно записникот веднаш д а му го отстапи на/ над-
лежниот завод. јГ 

(3) Барањето за остварување на правото на 
лична пензија може да се поднесе најрано на шест 
месеци пред исполнувањето на условите за здоби-
вање со тоа право. Во случај кога е барањето под-
несено пред исполнувањето на условите за здоби-
вање со правото на пензија, заводот за социјално 
осигурување е должен да донесе решение за пра-
вото на пензија во срок од 60 дена, сметајќи од 
денот кога се исполнети условите за здобивање со 
тоа право. 

Член 171 
(1) Постапката за определување пензија ја по-

ведува надлежниот завод за социјално осигурување 
по повод на барањето и во случај кога е правото 
на лична пензија установено со решение за пре-
станок на службата (чл. 20 став 2, 90, 264 и 265). 

(2) Кон барањето за определување пензија во 
случаите од претходниот став странката е должна 
да го приложи и решението за престанок на слу-
жбата со кое е установено правото на пензија. 

Член 172 
, (1) Кога утврдувањето на пензискиот стаж за-

виси од засметувањето н а . периодите наведени во 
чл. 29, ,31 став 1 точка 3 и 38 став 4 од овој закон, 
заводот за социјално осигурување што ја води по-
стапката е должен да прибави мислење од посебна 
комисија за тоа дали се исполнети условите за 
засметување на односните периоди во пензискиот 
стаж. -

(2) Мислење на комисија од претходниот став 
заводот за социјално осигурување е должен да при-
б а в е н во случај кога решава за примена на чл. 75 
и 215 од овој закон. 

(3) Комисијата од ставот 1 на овој член ја фор-
мира републичкиот извршен совет од претставници 
Еѓа соодветните општествени организации. 

Член 173 
(1) Платите според кои се утврдува просечниот 

месечен износ на платите врз основа на кој се врши 
распоредувањето во осигуреничките разреди во 
смисла на членот 67 од овој закон се утврдуваат врз 
основа на' платните списоци односно други пропи-
шани евиденции за исплатените плати, што ги водат 
установите, стопанските и - други организации и 
работодавците. 

(2) Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет ќе пропише обрасци на платни списоци 
односно други евиденции за исплатените плати. 

(3) Ако платите потребни за утврдување на 
просечниот месечен износ на платите не можат да 
се утврдат врз основа на пропишаните евиденции 
поради тоа што евиденциите се уништени или не 
се ни водени, овие плати можат да се утврдат со 
други доказни средства. Ако платата во одделен 
случај не би можела да се утврди на други доказни 
средства, ќе се земе просечниот месечен' износ на 
платите на работникот на исто или слично работно 
место во иста или слична работа во истиот крај. 

Член 174 
(1) Кога во постапката кај надлежниот завод 

за социјално осигурување е утврдено дека постои 
право на пензија, но не може веднаш да се опре-
дели точниот износ на пензијата, или постапката 
не може да се оконча поради решавање на некое 
претходно прашање, заводот со заклучок ќе опре-
дели на странката привремено, до утврдувањето на 
износот на кој таа има право, да ќ се исплатува 
на име пензија износот кој се определува според 
податоците ,со кои располага заводот (аконтација). 

(2) Одредбата од претходниот став важи и за 
случаите кога околискиот завод за социјално оси-
гурување, по укинувањето на решението во вршење 
на ревизија, води постапка за донесување ново 
решение. 

(3) По донесувавте на решение се врши пре-
сметување на исплатените аконтации. 
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Член 175 
Секое решение донесено во постапката по рабо-

тите од пензиското осигурување мора да содржи 
ббразложение. 

Член 176 
(1) Решението за правото од пензиското осигу-

рување се извршува веднаш по донесувањето. 
(2) Ревизијата и жалбата не го одлагаат извр-

шувањето на решението. 
3. Ревизија 

Член 177 
(1) Секое решение на околискиот завод за соци-

јално осигурување донесено во работите (предме-
тите). од пензиското осигурување подлежи на 
ревизија. 

(2) Ревизијата ја Јврши републичкиот завод за 
социјално осигурување по службена должност. Ако 
е против решението на околискиот завод за соци-
јално осигурување поднесена жалба, ревизијата се 
врши при решавањето за жалбата. 

Член 178 
Околискиот завод за социјално осигурување е 

должен по истекот на скокот за жалба да му го 
достави на републичкиот завод за социјално оси-г 
турување секое решение со списите на предметот. 
Ако е против решението изјавена жалба, кон спи-
сите се приклучува и жалбата. 

Член 179 
(1) Во вршењето на ревизија републичкиот завод 

за социјално осигурување може да даде согласност 
на решението или да го укине. 

(2) 'Решението во вршењето на ревизија се уки-
нува ако со него е повреден законот во корист на 
странката. 

(3) Ревизијата на решение против кое не е изја-
вена жалба мора да се изврши во срок од 60 дена, 
сметајќи од денот на правосилноста на решението. 

Член 180 
(1) Решението на околискиот завод за социјално 

осигурување против кое не е изјавена жалба е 
конечно кога во вршењето на ревизија на него е 
дадена согласност. 

(2) Ако републичкиот завод за^ социјално оси-
гурување ЈЗО вршење ревизија на решението против 
кое не е поднесена жалба не го укине тоа решение 
во срок од 60 дена сметајќи од денот на правосил-
носта, се смета дека дал согласност. 

(3) За ревизијата на решението против кое е 
изјавена жалба се решава во истото решение со 
кое се решава по жалбата. 

Член 181 . 
(1) Кћга републичкиот завод за социјално оси-

гурување во вршењето ревизија ќе го укине реше-
нието, надлежниот околиски завод за социјално 
осигурување е должен по службена должност пов-
торно да ја спроведе постапката и да донесе ново 
решение, постапувајќи во се' според причините 
наведени во образложението на решението за 
укинување. 

(2) Во поглед на новото решение од претходниот 
став важат согласно сите одредби што се однесуваат 
на решенијата што се донесуваат во постапката 
поведена на барање од странката. 

(3) Во вршењето ревизија најновите решенија 
донесени според ставот 1 на овој член, републичкиот 
завод за социјално осигурување испитува само дали 
е решението донесено во согласност со причините 
поради кои било укинато поранешното првостепено 
решение. 

4. Жалба 
Член 182 

(1) Против решението на околискиот завод за 
социјално осигурување странката има право на 
жалба. 

(2) По жалбата решава републичкиот завод за 
социјално осигурување. 

Член 183 
(1) Решението кое републичкиот завод за соци-

јално осигурување во го ^онесф од акалбата е ко-

нечно во управната постапка и против него може 
да се поведе управен спор. 

(2) По исклучок од претходниот став, не може 
да се поведе управен спор против решение донесено 
по жалбата ако со истото решение во вршењето 
на ревизија е укинато решението на околискиот 

"Завод за социјално осигурување, па поради тоа тре-
ба да се донесе ново првостепено решение. 

(3) Управен спор може да се поведе и против 
решение кое Сојузниот завод за социјално осигу-
рување ќе го донесе во прв степен (член 157 став 2). 

(4) Решението на Сојузната комисија донесено 
според членот 164 став 1 од овој закон е конечно и 
против него не може да се води управен спор. 

НОВА постапка 
Член 184 

(1) Кога решението станало конечно во управ-
ната постапка Или правосилно, може во истата 
работа (предмет) да се поведе нова постапка ако 
дополнително се дознае за фактите што постоеле 
во времето на водењето на постапката или за по-
доцна настанатите нови факти, или се најде односно 
се здобие можност да се употребат нови докази, а 
употребата на тие факти односно докази би можела 
да доведе до поинакво решение. 

(2) Исто така, кога решението станало право-
силно може во истата работа да се поведе нова 
постапка ако е со решението повреден законот на 
штета на странката или ако е по некое правно пра-
шање подоцна заземено поинакво становиште кое 
е поповолно за странката. 

Член 185 
(1) Нова постапка се поведува на барање од 

странката или по службена должност. 
(2) Барањето му се поднесува на заводот за 

социјално осигурување надлежен за решавање во 
прв степен. 

Член 186 
Новата постапка ја поведува заводот за соци-

јално осигурување надлежен според живеалиштето 
на странката во времето на поведувањето на по-
стапката. 

Член 187 
(1) Со решението донесено во новата постапка 

може поранешното решение да се остави во „сила 
или да се замени со ново решение. 

(2) Ако новата постапка била поведена на ба-
рање од странката, правата определени со новото 
решение припаѓаат од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето. 

(3) Ако новата постапка била поведена по слу-
жбена должност, па поранешното решение се 

^заменува со ново, правните последици на новото 
решение настапуваат од првиот ден. на наредниот 
месец по донесувањето на новото решение. 

Член 188 , 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

спроведувањето на постапката, на ревизијата и на 
жалбата, важат и за решенијата што се донесуваат 
во новата постапка. 

6. Одредби за применување на Законот за 
општата управна постапка 

Член 189 
(1) Во спроведувањето на постапката во рабо-

тите (предметите) на пензиското осигурување согла-% 
сно ќе се применуваат одредбите од главата I до 
XIV од Законот за општата управна постапка, АКО 
со одредбите од оваа глава не е предвидена пои-
наква постапка. 

(2) Од одредбите содржани во главите. XV до 
XIX од Законот за општата управна постапка во 
спроведувањето.на постапката во работите на пен-
зиското осигурување ќе се применуваат само одред-
бите од членот 249 точ. 2 до 10 и чл. 250 до 250. 
доколку се однесуваат на случаите од членот 249 
точ. 2 до 10, одредбите од чл. 260 и „262 став 2 и 
членот 263 доколку/се однесуваат на решенијата 
донесени според членот 262 став 2, кака и одредбите 
од чл. 270 и 296, 
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(3) Според правото на надзор во смисла на чле-
нот 262 став 2 од Законот за општата управна по-
стапка републичкиот завод за социјално осигуру-
вање може да укине решение на околискиот завод 
за социјално осигурување без Оглед дали е извршена 
ревизија или не, а Сојузниот завод за социјално 
осигурување може да го увине решението што ре-
публичкиот завод за социјално осигурување го 
донесол решавајќи по жалбата. 

7. Постапка за преведување на пензиите 
Член 190 

(1) За донесување решенија за преведување на 
пензиите според одредбите од главата XI од овој 
закон е надлежен околискиот завод за социјално 
осигурување кој го извршува решението за пен-
зијата. 

(2) За преведувањето на пензии во случаите од 
членот 157 став 2 од овој закон е надлежен Со-
јузниот завод за социјално осигурување. 

(3) Одредбите за постапката за остварување на 
правото на пензија според овој закон важат и за 
преведувањето на пензии. 

(4) По исклучок од претходниот став, решени-
јата за преведување на пензии што ги донесуваат 
го службена должност околи,ските заводи за соци-
јално осигурување (чл. 191 до 202) не подлежат на 
ревизија во смисла на членот 177 од овој закон. 

Д Е Л Т Р Е Т 
ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

Г л а в а XI 
1. Преведување по службена должност 

Член 191 
(1) Старосните и фамилијарните пензии опре-

делени или преведени според Уредбата за опреде-
лување и преводење на пензиите и инвалиднините 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52, 2/53 и 1/56) 
се преведуваат по службена должност. 

(2) За исплатата на заштитниот додаток спо-
ред овој закон, на уживателите на пензии на кои 
им е исплатуван заштитниот односно привремениот 
додаток според прописите што биле во сила до 1 
јануари 1958 година, се реш.ава по службена дол-
жност при преведувањето на пензиите. 

Член 192 
,Преведувањето на пензиите по службена дол-

жност се врши врз основа на стажот признаен за 
пензија и другите факти утврдени во решението 
за определување односно преведување на пензи-
јата според Уредбата за определување и преведу-
вање на пензиите и инвалиднините (во натамошниот 
текст: Уредбата од 1952 година). 

Член 193 
(1) При преведување на старосната пензија опре-

делена или преведена според Уредбата Од 1952 го-
дина, новиот осигуренички разред се- утврдува 
спрема осигуреничкиот разред од членот 63 на овој 
закон кој според бројната ознака (римски број) му 
одговара на пензискиот разред во кој осигуреникот 
бил ,распореден според Уредбата од 1952 година, па 
како нов пензиски основ се зема просечниот пензи-
ски основ на така утврдениот осигуренички разред. 

(2) Уживателите на старосна пензија — про-
фесори на универзитетот на кои според Привре-
мената одлука за посебниот додаток на пензиите 
на универзитетските професори („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) им е исплетуваа посебен до-
даток, а чии -вкупни примања на име пензија из-
несуваат 30.000 динари или повеќе, се распореду-
ваат при преведувањето на пензиите во 1а оси-
гуренине разред од членот 63 на. овој закон. 

^Исто таќа се распоредуваат и уживателите на ста-
росна пензија на кои според чл. 29, 30 и 31 од 
Уредбата од 1952 година им била определена до-
да јна пензија, како и уживателите на пензија на 
кои пензијата им била определена според членот 
136 од Законот за 'социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии а 
на кои не им е определен нов износ на пензија 
според членот 80 од овој закон, ако вкупните при-
мања на име пензија им изнесуваат 25.000 динари 

или повеќе. Како нов пензиски основ, односно ка-
ко нова пензија — за уживателите на кои пензи-
јата им била определена според членот 136 од спо-
менатиот закон, се зема просечниот пензиски основ 
од 1а осигуренички разред. 

(3) Уживателот на старосна пензија — умет-
ник кој според членот 12 став 2 од Уредбата за 
социјалното осигурување на уметниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) е распореден во 
I пензиски разреди ќе се распореди при преведу-
вањето на пензијата ако тоа го предложи Соју-
зната комисија за социјално осигурување на умет-
ниците во 1а осигуренички разред од членот 63 
на овој закон, па просечниот пензиски основ на 
тој осигуренине разред ќе се земе како нов пен-
зиски осмиов. 

(4) Новиот износ на личната пензијја се пре-
сметува од новиот. пензиски основ во процент од 
членот 69 на овој закон, а според порано призна-
ениот стаж за пензија. 

Член 194 
(1) Уживателот на старосна пензија — уче-

сник на Народноослободителната војска кој ста-
пил во Народноослободителната борба пред 0 сеп-
тември 1943 година, како и уживателот на пензија 
- учесник во Шпанската граѓанска војна, кој 
според Уредбата од 1952 година е распореден во 
пензискиот разред понизок од X, при преведува-
њето на пензијата се распоредува во X осигуре-
н и н е разред од членот 63 на овој закон, па како 
нов пензиски основ се зема просечниот пензиски 
основ на тој' осигуренине разред. 

(2) На уживателот на старосна пензија - уче-
сник во Народноослободителната војна, како и на 
учесник во Шпанската граѓанска војна, на кој пен-
зијата преведена според одредбите ,од оваа глава, 
а спрема признаениот стаж му изнесува помалку 
од 100% од пензискиот основ, му се зголемува пен-
зијата според одредбите на членот 74 од овој закон. 

Член 195 
(1) На уживателот на старосна пензија на кој 

според чл. 29, 30 и 31 од Уредбата од 1952 година 
му била определена додавна пензија, а" на кого 
не се однесува одредбата од членот 193 став 2 од 
овој закон, ќе му се земе при преведувањето изно-
сот на вишокот на заработката, односно износот 
на положајниот додаток или износот на вишокот на' 
платата врз основа на кој била определена додав-
ката пензија и ќе "му се додаде на најнискиот 
износ на платата на оној осигурениче разред од 
членот 62 на овој закон кој му одговара на осигу-
реничеот разред во кој уживателот се распоредува 
според членот 193 став 1 од овој закон. Така доби-
ениот вкупен износ се зема како плата врз основа 
на која уживателот се распоредува во соодветниот 
осигуренички разред според членот 62 од овој закон, 
па пензискиот основ се определува од така добие-
ниот износ на платата во' процент пропишан за 
есигуреничкиот разред во кој уживателот на пен-
зијата на тој начин е распореден. 

(2) На уживателот на старосна пензија — про-
фесор на универзитетот на кој според Привреме-
ната одлука за посебниот додаток на пензиите на 
универзитетските професори му е исплатуван по-
себен додаток, а- на кој не се однесува одредбата 
од членот! 193 став 2 на овој закон, ќе му се земе 
при преведувањето тој додаток како вишок на пла-
тата и ќе му се додаде на најнискиот износ на пла-
тата на оној осигуренине разред од членот 62 на 
овој закон кој му одговара на осигуреничкиот ра-
зред во кој уживателот се распоредува според 
членот 193 став 1 од овој закон. Така добиениот 
вкупен износ се зема како плата врз основа на ко-
ја уживателот се распоредува во соодветниот оси-
гуренине разред според членот 62 од овој закон, 
па пензискиот основ се, определува од така доби-
ениот износ на платата во процентот пропишан за 
осигурекичкиот разред во кој уживателот на пен-
зија на тој начин е распореден. 

. (3) На уживателите на старосна пензија — 
службеници Ш "органите на внатрешните работи 
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на кои при определувањето односно преведување-
то на пензијата пензискиот основ им бил наголе-
мена со" додавање определен додаток според чле-
нот 9 од Уредбата за социјалното осигурување на 
службениците во ресорот на внатрешните работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/53), износот на 
тој додаток му се додава на најнискиот износ на 
платата на оној осигуренички разред од членот 
62 на овој закон кој м у одговара на осигуренич-
киот разред во кој уживателот на пензија се ра-
споредува при преведувањето според членот 193 
став 1 од овој закон. Така добиениот Вкупен из-
нос се зема како плата врз основа на која ужи-
вателот се распоредува во соодветниот осигуренич-
ки разред според членот 62 од овој закон, па но-
виот пензиски основ се определува од така доби-
ениот вкупен износ на платата во процентот про-
пишан за осигуреничкиот разред во кој ужива-
телот НА тој начин е распореден. 

Член 198 -
(1) При преведувањето на личните пензии на 

воените осигуреници, новиот пензиски основ се 
утврдува на тој начин што на износите на основ-
ната и положајната плата која според прописи-
те што важат на 1 јануари 1958 година им при-
паѓа на активните воени лица од ист чин односно 
класа ќе им се додаде износ на име други при-
мања во височина од 6.500 динари за подофице-
рпте и воените службеници од XII до VIII класа, 
а од 8.000 динари за офицерите и воените службе-
ници од VII до I класа, па спрема така добиениот 
вкупен износ уживателот на пензија ќе се распо-
реди во соодветниот осигуренички разред според 
членот 62 од овој закон и пензискиот основ ќе му 
се определи од тој износ во процентот пропишан за 
тој осигуренички разред. 

(2) Одредбата од претходниот став ќе се при-
менува на воените осигуреници — генерали на тој 
начин што за утврдување на пензискиот основ на 
износот -на основната плата која според прописите 
што важат на 1 јануари 1958 година му припаѓа 
на активен генерал од ист чин ќе му се додаде 
просечниот износ на положајната плата што ќе 
го утврди државниот секретар за работи на, народ-
ната одбрана со важност од 1 јануари 1958 го-
дина, како и соодветниот износ надиме други при-
мања. Исто така ќе се постапи и во однос на во-
ените г осигуреници — генерали на кои пензијата 
им е установена според членот 136 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и слу^ 
жбениците и нивните фамилии, ако е тоа за нив 
поповолно. ' ^ 

-ЧлЅн 1,97 
т (1) На уживателите на пензиите определени 

според членот 136 од Законот зо социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивни-
те фамилии, на кои не се однесува одредбата на 
членот 193 став 2 од свој закон, и на кои не им 
е 'Определен нов износ на пензија врз основа на 
членот 80 од овој закон, при преведувањето на 
пензиите им се определува нов износ на пензија 
така што износот на пензијата што им се исплатува 
претходно ќе се зголеми за 10%, па спрема така 
зголемениот износ се распоредуваат во оној оси-
гуренички разред според членот фЗ од овој закон 
чиј просечен пензиски основ е непосредно повисок 
од тој износ, и како нова пензија се зема износот 
на така утврдениот просечен пензиски основ. 

(2) Одредбите на членот 194 од овој закон важат 
и при преведувањето на пензиите од претходниот 
став: . 

Член 198 
На уживателите на пензии на кои по исклучок 

им е пругана ено правото на пензија според членот 45 
став 8 од Уредбата од 1952 година ќе им се преведе 
пензијата според членот 193 од овој закон, па ако 
износот на вака преведената пензија е поголем од 
износот на просечниот пензиски основ на XX од-
носно XIX ниш XVIII осигурен?ички разред од чле-

нот 63 на овој закон, со оглед на стручната опрема 
во смисла на членот 134 од овој закон, истиот 
износ на пензијата ќе се определи во височин,а па 
просечниот пензиски основ на XX односно XIX 
или XVIII осигурекички разред. 

Член 199 
(1) При прев-едување на фамилијарната пензија 

претходно според чл. 193 до 198 од овој закон се 
утврдува новиот износ на личната пензија на лице-
то ОЈГГ кое фамилијата го изведува своето право на 
пензија, па од така установениот износ како основа 
за определување на фамилијарната пензија се опре-
делува фамилијарната пензија според одредбите од. 
членот 126 на овој закон. 

(2) Кога основот за определување на фамили-
јарната пензија бил определен од инвалидската 
пензија на лицето од кое фамилијата го изведува 
своето право на пензија, како основ" за фимили-
јарната пензија се зема личната пензија во соодве-
тен процент од членот 69 на овој закон, или полната 
лична пензија ако смртта на осигуреникот наста-
пила поради несреќа на работата, односно ^личната 
пензија која според членот 69 од овој закон би при-
паѓала за 15 години стаж — ако лицето од кое 
фамилијата го изведува своето право на пензија 
немало 15 години стаж (член 125). 

(3) При определувањето на основите за фа,ми-
лијарна пензија според претходниот став на чле-
новите на фамилимте на лицата наведени во членот 
194 од овој закон, се применуваат и одредбите од 
тој член. 

(4) Како основ за фамилијарната пензија се 
зема полната лична пензија (член 69 став 1) и во 
случај кога фамилијарната пензија која се преве-
дува била определена од полната инвалидска пен-
зија според ,одредбите на Уредбата за определување 
правото на пензија на осигурениците — воени ин-
валиди од војните односно на Уредбата за опреде-
лување инвалидските принадлежности на мирно-
времените воени инвалиди. 

(5) При преведувањето на фамилијарните ,пен-
зии определени според членот 136 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, доколку на уживалите 
не им е определен нов износ на пензија според 
членот 132 од овој закон, претходно според износот 
на фамилијарната пензија која се исплатува и 
според бројот на уживателите на таа пензија ќе 
се утврди износот на личната пензија што би од-
говарал како основ за определување на фамили-
јарната пензија во смисла на чл. 71 до 74 од Зако-
нот за соци.јалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии. Опрема така 
утврдената лична пензија се определува осигуреа 
ничкиот разред според членот 197 од овој закон, 
па^ просечниот пензиски основ на така д обиениот ч 
осигуренички разрез се зема како основ за опре-
делување нова фамилијарна пензија, а височината 
на таа пензија се определува според членот 126 од 
овој закон. 

(6) Ако преведената фамилијарна пензија на 
членовите на фамилијата на кои по исклучок им е 
признаено правото на фамилијарна пензија според 
членот 45 став 8 од Уредбата од 1952 година, или: 
на кои фамилијарната пензија" им е определена 
по смртта на уживателот на кој правото на лична 
пензија по исклучок му било признаено според тој 
пропис, изнесува повеќе од соодветниот процент? 
на просечниот пензиски основ на XX осигуренине 
разред од членот; 135 став 2 на овој закон, новиот 
износ на пензијата ќе се определи во височина 
на соодветниот процент н а ' просечниот пензиски; 
основ на XX осигуренички разред според тој член. 

(7) На уживателите на фамилијарна пензија 
на кои правото на таа пензија им е признаено врз 
основа на тоа што е утврдено дека се наполно и 
трајно или за подолго од една година неспособни 
за работа, ќе им се преведат, нивните пензии како 
да се инвалиди од I категорија инвалидност според 
прописите за инвалидското осигурува-ње, без пов-
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торно утврдување на инвалидноста црн преведу-
вањето на НФнздјата. 

Член 200 
(1) Пензиите преведени по службена должност 

им пррдхаѓаат на уживателите еа пензии од 1 ја-
нуари 1968 година. 

(2) покрај пензијата од цретходдшот став им 
се исплатува заштитниот додаток са^зред овој закон -
од 1 јануари 1958 година на уживателите на пен-
зија на кои до тој ден покрај законската пензија 
им е исплатуван заштитниот односно привремениот 
додаток според поранешните прописи, ако ги испол-
нуваат условите за исплатување на заштитниот 
додаток во смисла на одредбите од главава VIII на 
овој закон. 

Член 201 
Ако износот на преведена пензија би бил помал 

од износот на законската пензија определена од-
носно преведена според Уредбата од 1952 година 
со зголемувањето според Уредбата за зголемување 
на платите, на наградите на учениците во стопан-
ството, на инвалидските принадлежносги, на пен-
зиите, на Инвалиднини^ и на додатокот на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), односно опре-
делена според членот 136 од Законот за Социјално 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, ќе се исплатува и натаму износот 
на поранешната законска пензија со тоа зголему-
вање. 

Член 202 
(1) Преведувањето на пензиите по службена 

должност ќе го извршат заводите за социјално оси-
гурување најдоцна во срок од една година од денот 
на влегувањето во срла на овој закон. 

(2) преведувањето по службена должност ќе се 
изврши и ако уживателот на пензија веќе поднесол 
барање за преведување на пензијата според од-
редбите на чл. 203 до 219 од овој закон. 

2. Преведување по барање на уживателот на 
пензија 

Член 203 
(1) Уживателите на пензија — работници кои, 

поради тоа што не се здобиле на пропишан начин 1 

со стручна спрема, па при определувањето на пен-
зијата според членот 9 од Уредбата од 1952 година 
се распоредени во пензиските разреди спрема 
стручната спрема пониска од онаа што се бара за 
работното место на кое работеле, ќе' се распоредат 
повторно, на нивно барање, во соодветниот пензиски 
разред според членот 9 од Уредбата од 1952 година, 
а според стручната спрема која според прописите 
што важат на 1 јануари 1958-година се бара за 
работите на кои тие работеле, ако последните пет 
години работа пред пензионирањето работеле на 
такви работи. Ова распоредување се врши без п а -
лена на членот 9 ат. 2, 3 и 4 од Уредбата од 1952 го-
дина кога се во прашање случаи на преведени пен-
зии, а кога се во прашање случаи на пензии опреде-
лени по 1 април 1952 година — без примена на ст. 2 
и 3, а со примена на ставот 4 од тој член, со тоа што 
како просечен месечен износ на заработката во 
смисла на чл. 12 и 13 од Уредбата од 1952 година 
наместо тарифниот став ќе се земе вкупно оства-
рената плата во смисла на членот 67 од овој закон. 
Спрема така утврдениот пензиски разред ќе се 
определи нов пензиски основ според членот 193 
став 1 од овој закон. 

(2) Уживателот на пензија чузј според Уредбата 
за стручното оспособување и звањата ма работни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) бил пре-
веден во некое од звањата на квалификуван 
работник со признавање дека ги исполнува усло-
вите за полагање испит за викзокздквалификуван 
работник, ќе се распореди според членот 9 од 
Уредбата од 1952 година во соодветниот пензиски 
разред како високок-валификуван работѕшк, ако 
непосредно пред пензионирањето работел на рабо-
тите за кои се бара стручна Спрема на висококва-
лификуван работник. Ова распоредување се врши 
без ,примена на членот 9 ст. 2, 8 и 4 од Уредбата од 

1962 година кога се во прашање случаи на ире-
Ѕ ^ ђ р бензин, а Фога се во прашање случаи хна 
натали определени по 1 април 1952 година — Ќез 
гбримеиа на ^т. 2 и 3, но со примена на ставот 4 од 
тој член, со тоа што како просечен месечен износ 
на заработката во'смисла на чл. 12 и 13 од Уред-
бата од 1962 година, место тарифниот став, ќе се 
земе вкупно остварената телава во смисла на членот 
67 од овој закон. Спрема така утврдениот пензиски 
разред ќе се определи нов пензиски основ според 
членот 193 став 1 од овој закон. 

(3) Уживателите на пензија — работници во 
трговијата што се распоредени во пензиските раз-
реди според членот 10 од Уредбата од 1952 година, 
ќе се распоредат, на свое барање, како работници 
според членот 9 од Уредбата од 1952 година и ќе 
им се определи нов пензиски разред и нов пен-
зиски основ на начинот предвиден во ставот 1 на 
овој член. 

(4) Стручната спрема потребна за работите на 
кои уживателите на пензија од претходните ста-
вови работеле последните пет години, ја утврдува 
со решение органот од членот 220 став 1 точка 1 од 
овој закон. 

Член 204 
(1) Уживателот на пензија кој работел на ра-

ботите на работникот во државни или самоуправни 
работилници или установи, а имал статус на служ-
беник и како таков е пензиониран според Законот 
за установување г^авото на пензија и за пензио-
нирање на државните службеници односно според. 
прописите на народните републики за установува-
њето на правото на пензија на службениците на 
бившите ,адмишЈстративнонзамоуправни единици, та 
поради тоа според Уредбата од 1952 година пензи-
јата му била преведена како на државен односно 
самоуправен службеник, ќе се распореди претходно, 
на негово барање, ако е тоа за него поповолно, во, 
соодветниот пензиски разрез според членот 9 од 
Уредбата од 1952 година, без примена на ст. 3 и 4 
од тој член. Спрема така утврдениот пензиски ра-
зред ќе се определи нов пензиски основ според чле-
нот 193 став 1 од овој закон. 

(2) Уживателот на пензија кој пред 15 мај 1945 
година бил најмалку 10 години работник, а по тој 
ден добил статус на службеник, па според поране-
шните прописи е пензиониран и пензијата му е 
преведена како на службеник според Уредбата од 
1952 година, ќе се распореди претходно, на негово 
барање,, ако е тоа за него поповолно, во соодветниот 
пензиски разред според членот 9 од Уредбата ОД 
1952 година, без примена на даст. 3 и 4 од тој член. 
Спрема така утврдениот пензиски разред ќе се 
определи нов пензиски' основ според членот 193 
став 1 од овој закон. . ф 

(3) Уживателот на пензија од претходните ста-
вови може, по негово барање, да се распоред! спо-
ред членот 203 од овој закон ако непосредно пред 
добивањето на статусот на службеник вршел нај -
.малку пет години работи за кои се бара стручна 
спрема повисока од онаа со која се здобил на -про-
пишан начин. 

% Член 205 
(1) Уживателите на старосни пензии на кои 

пензијата им е . определена или преведена според 
Уредбата од 1952" година врз основа на платните 
разреди (чл. 14, 18, 51 став 2 од Уредбата од 1952 
година) односно врз основа на службеничките или 
наместеничките групи и на тие групи соодветните 
Пензиски Основи односно разреди (чл. 50, 51 став 1 од 
Уредбата од 1952 година и точ. I до V од Решението 
за разврстување уживателите на пензии што се 
пензионисани како наместеници, уметнички персо-
нал, новинари и публицист, како и службеници на 
бившите а дминистратиено-политички самоуправни 
единици, во пензиски разреди — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47 и 59/52) ќе се распоредат, на свое ба-
рање, ако е тоа за нив поповолно, според својата 
стручна спрема и веќе признаениот стаж, во пен-
зиските разреди според членот 10 од Уредбата од 
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1952 година, без примена на ставот 2 од тој член, 
ако во моментот на пензионирањето вршеле работи 
што и одговараат на нивната стручна спрема. Спре-
ма така утврдениот пензиски разред ќе се опреде-
ли нов пензиски основ според планот 193 став 1 од 
овој закон. 

(2) Заради примена на ставот 1 од овој член врз 
уживателите на пензии што немале соодветна 
школска спрема за работите што ги вршеле, ќе се 
признае онаа стручна спрема-кој а според прописите 
што важат на 1 јануари 1958 год,ина се бара за 
вршење на такви работи, ако последните пет го-
дини работи пред пензионирањето ги поминале на, 
такви работи. 

(3) Ако според прописите што важат на 1 ја-
нуари 1958 година за работите што ги^ вршеле ужи-
вателите на пензии од ставот 1 на овој член се бара 
соодветна стручна опрема на работник, овие ужи-
ватели ќе се распоредат, ако е тоа за нив попо-
волно, во соодветниот пензиски разред според чле-
нот 9 од Уредбата од 1952 година согласно со од-
редбите од членот 203 од овој закон, па спрема 
така утврдениот пензиски разред ќе се определи 
нов оси?гуренички разред според членот 193 став 1 
на овој закон. 

(4) Стручната спрема која одговара за рабо-
тите што ги вршеле уживателите од ставот 1 
на овој член, како и стручната спрема која е по-
требна за работите цдто уживателите на пензија од 
ставот 2 на овој член ги вршеле за последните пет 
години работа пред пензионирањето, ја утврдува 
со свое решение органот од членот 220 став 1 точка 
2 на овој закон. 

Член 206 
(1) На уживателите на пензии — службениците 

што последните пет години работа пред пензиони-
рањето работеле на работни места за кои се бара 
стручна спрема повисока од онаа што им е призна-
ена врз основа на школската спрема според која се 
распоредени ЕГО пензиски разред при определува-
њето на пензиите според членот 10 од Уредбата од 
1952 година, ќе им се признае на нивно барање ораа 
стручна спрема која според прописите што ва-
жат ,на 1 јануари 1958 година се бара за вршење 
на работите на кои работеле последните пет години 
работа, па врз основа на таа стручна спрема ќе се 
распоредат во соодветниот пензиски разред според 
членот 10 од Уредбата од 1952 година со примена 
на ставот 2 од тој член, со тоа што како просечен 
месечен износ на заработката во смисла на чл. 12 
и 13 од Уредбата од 1952 година место тарифниот 
,став ќе се земе вкупно остварената плата во сми-
сла на членот 67 од овој закон. Спрема така утвр-
дениот пензиски разред ќе се определи нов пензи-
ски основ според членот 193 став 1 од овој закон. 

(2) Стручната спрема потребна за работите на 
кои уживателите на пензија од претходниот став 
работеле последните пет години, ја утврдува со 
решение органот од членот 220 став 1 Точка 1 од 
овој закон. 

Член 207 
Уживателите на пен-зии од чл. 205 и 206 на овој 

закон што имаат виша стручна опрема и работеле 
на работите што и одговараат на таа опрема, како 
и уживателите на пензии што немаат формално 
здобиена виша стручна спрема, но последните пет 
години работа пред пензионира-њето работеле на 
работите за кои според прописите што важат на 1 
јануари 1958 година се бара виша стручна спрема, 
а кои според членот 10 од Уредбата од 1952 година 
се распоредуваат како службеници со средна струч-
на спрема, ќе се распоредат, на свое барање, спрема 
признаениот стаж од XI до УП пензиски разред на 
начинот предвиден во членот 10 став 1 под а) од 
Уредбата од 1952 година за распоредување осигуре-
ниците во соодветни пензиски разреди според дол-
жината на пензискиот стаж. Новиот пензиски основ 
се утврдува применувајќи ги согласно Одредбите 
на чл. 209 и 206 од овој закону 

Чл-ен 208 
(1) У жив а те лита на старосна пензија — слу-

жбениците што се пензионирани пред преведува-
њето на звања и плати според уредбите за звањата 
и платите на државните службеници од 1047 и 1948 
година, а како државни службеници имале зва: ,а 
истоветно со звањето установено според тие уред-
би и по природата на својата служба за сето вре-
ме на своето службување останале во истото 
звање, ќе се распоредат на нивно барање, ако е тоа 
за нив поповолно, во соодветниот пензиски разред 
согласно со членот. 51 став 2 од Уредбата од 1962 
година. Ваквото распоредување ќе се изврши под 
услов да било за активните службеници од исто 
звање според соодветната уредба за звањата и пла-
тите на службениците од 1952 -година, како и според 
уредбите за измени ,и дополненија на соодветната 
уредба, предвидено напред^увањехпрема годините на 
службата, без ограничување, до највисокиот платен 
разред предвиден за такво звање, и да имале'соод-
ветна стручна спрема која за тоа звање се бара 
според прописите за звањата и платите на службе-
ниците од 1952 година. Спрема така утврдениот 
пензиски разред ќе се определи нов пензиски основ 
според членот 193 став 1 од овој закон. 

(2) При распоредувањето на уживателите на пен-
зија од ставот 1 на овој член во еоод ветениот пензи-
ски разред, согласно со членот 51 став 2 од Уред-
бата од 1952 година ќе се применат согласно и од-
редбите на членот 14 став 2 и членот 61 став 3 од 
истата Уредба. 

Член 209 
(1) Уживателите на старосна пензија — слу-

жбениците на кои при пензионирањето пензискиот 
разред им бил утврден спрема платниот разред 
според членот 14 од Уредбата од 1952 година пред 
влегувањето во сила на Уредбата за измени и до-
полненија на Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи од 1954 
година (пречистен текст — „Служабен лист 
на ФНРЈ", бр. 4'54) односно пред влегувањето во 
сила на уредбите за измени и дополненија на дру-
гите уредби за звањата и платите на службениците 
на државните органи, па како службеници со зва-
ње за кое се бара нижа спрема би можел,е да бидат 
распоредени највисоко до XIV пензиски разред, 
односно како службеници со звање за кое се бара 
средна спрема би можеле да бидат распоредени 
највисоко до IX пензиски разред, ќе се распоредат 
на нивно барање, ако е тоа за нив поповолно, во пен-
зиски разред спрема оној платен разред во кој спо-
ред соодветната уредба за звањата и платите би 
биле дополнително преведени спрема звањето и 
годините на службата, ако во моментот на влегу-
вањето во сила на споменатите уредби за измени 
и дополненија на соодветните уредби за звањата и 
платите биле активни службеници. Спрема така 
утврдениот пензиски ,разред ќе се определи нов 
пензиски основ според членот 193 став 1 од овој 
закон. 

(2) Распоредување во нов пензиски разред во 
смисла на претходниот став можат да бараат и ужи-
вателите на старосна пензија — службениците чија 
пензија е преведена според членот 51 став 2 од 
Уредбата од 195-2 година, во кој случај согласно ќе 
се применат и одредбите од членот 14 став 2 и 
членот 61 став 3 од истата уредба. 

Член 210 
Уживателите на пензии — уметниците што пред 

1947 година биле распоредени во службенички гру-
пи како државни службеници, а кои до пензиони-
рањето примале плата според Основната уредба за 
^^надлежностите на уметничкиот персонал во др-
жавна служба („Службен лист. на ФНРЈ", бр. 83/47) 
и при преведувањето на пензиите според Уредбата 
од 1952 година биле распоредени ^ во пензиски ра-
зреди според точката 41 од Решението за разврну-
вавме уживателите на пензии што се пензионисани 
како. наместеници, уметнички персонал, новинари 
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и публицист, како и службеници на бившите ад-
мш:мс1рати1вн!0нп0литички самоуправни ^ШЈШ^ЈИ, во 
пензиски разреди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47 
и 59/52) ќе се распоредат претходно,, на изето бара-
ње, ако е тоа за нив поповолно, согласно со членот 
51 'став 2 од Уредбата од 1952 година, во пензиски 
разред спрема оној платен разред во кој биле ра-
споредени според Уредбата за работните односи и 
платите на уметниците и помошниот уметнички 
персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20^52), кога 
сл рема звањето и годините на службата би биле 
преведени според таа уредба како активни слу-
жбеници. Спрема така утврдениот пензиски разред 
ќе со определи нов пензиски основ според членот 
193̂  став 1 од овој закон. 

Член 211 
(1) Уживателите на пензии што при определу-

вањето на. пензијата според чл. 9 и 10 од Уредбата 
од 1952 година се распоредени во понизок пензиски 
разред поради тоа што просечниот месечен износ 
на тарифниот став им бил помал од износот на 
соодветниот пензиски основ (член 13 од Уредбата 
од 1952 година), ќе се распоредат повторно на свое 
барање, според чл. 9 и 10 од Уредбата од 1952 го-
дина, со тоа што заради примена на членот 13 од 
уредбата ќе се земе, место просечниот месечен из-
нос на тарифниот став, просечниот месечен изкос 
на вкупно остварената плата во смисла на членот 
67 од овој закон. Спрема така утврдениот пензиски 
разред ќе се определи нов пензиски основ според 
членот 193 став 1 од овој закон. 

(2) Уживателите на пензии што не можеле да 
бидат распоредени во непосредно повисок пензи-
ски разред поради тоа што просечниот месечен из-
нос на тарифниот став не им бил за повеќе од 20% 
поголем од износот на пензискиот основ на оној 
пензиски разред во кој се распоредени според чле-
нот 9 или 10 од Уредбата од 1952 година (член 12 од 
таа уредба), ќе се распоредат на нивно барање во 
непосредно повисокиот пензиски разред, ако просеч-
ниот месечен износ на вкупно остварената плата 
во смисла на членот 67 од овај закон им го преми-
нува 'за повеќе од 20% износот на пензискиот основ 
на оној пензиск,и разред во кој биле распоредени 
според чл. 9 и 10 од Уредбата од 1952 година. Спре-
ма така утврдениот пензиски разред ќе се опреде-
ли нов пензиски основ според членот 193 став 1 од 
ово,ј закон. 

(3) Уживателите на пензии — железничарите на 
кои службата им престанала пред влегувањето во 
сила на Уредб-ата за организацијата, иселувањето 
и управувањето со Југословенските железници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) и пензијата им 
е преведена според Одлуката за преведување на 
пензиите на железничкиот персонал („Служ,бен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/54) според чл. 9 и 10 од Уредбата од 
1952 година, ќе се- распоредат, на свое барање, пов-
торно според членот 9 без примена на ставот 4 од тој 
член, Односно според членот 10, без примена на 
стават 2 од тој член. Опрема така утврдениот пен-
зиски разред ќе се определи нов пензиски основ 
според членот 193 став 1 од овој закон. 

Член 212 
(1) Уживателот на. пензија што при пензиони-

рањето или преведувањето е распореден во V или VI 
пензиски разред според членот 10 од Уредбата од 
1952 година, та според членот 193 став 1 од овој 
закон би бил распореден во V односно VI осигуре-
нички разред, ќе се распореди, на свое барање, во 
соодветниот повисок осигуренички разред на тој на-
чин што за распоредување во осигуреничкиот раз-
ред според членот 62 од овој закон, ќе се земе изно-
сот на тарифниот став според тарифниот правилник 
што важи на 1 јануари 1958 година, определен за 
работното место на кое тој работел најмалку две 
години пред пензионирањето, па како нов пензиски 
основ ќе се земе просечниот пензиски основ на оси-
гуреничкиот разред од членот 63 од овој закон во 
кој уживателот на пензија на тој начин е ра-
спореден. 

2) Одредбата од претходниот став ќе се приме-
ни и на уживателите на пензии што спрема при-
знаениот работен V. таж според членот 10 став 1 под 
а) од Уредбата од 1952 година се распоредени во 
пензиски разред понизок од V1, а со оглед на про-
сечниот тарифен став би можеле да бидат распоре-
дени во VI односно V пензиски разред. 

Член 213 
Уживателот на лична пензија на кој пензија-

та му е определена по 1 април 1952 година и пре-
ведена според чл. 193 до 195 од овој закон, а кој 
по 1 април 1952 година бил во работен однос со 
полно редовно работно време најмалку една го-
дина, а чиј просечен месечен износ на платите 
остварени во последната година работа пред здоби-
вањето со гфаво на пензија, пресметан согласно со 
членот 237 ст. 1 и 2 од овој закон, му бил поголем 
од средниот износ на платата на оној осигуренич-
ки разред од членот 62 од овој закон што му од-
говара на осигуреничкиот разред во кој е распо-
реден според чл. 193 до 195 од овој закон, ќе се 
распореди, на свое барање, спрема таа просечна 
плата, во соодветниот осигуренине разред според 
членот 62 од овој закон и новиот пензиски основ 
ќе се определи од таа просечна плата во процентот 
пропишан за односниот осигуренички разред. Ра-
споредувањето во оситуренички разред се врши со 
примена на членот' 64 од овој закон; ако со овој 
закон за одделни категории осигуреници не е изре-
чно пропишано поинаку. 

Член 214 
(1) На уживателите на пензија што го оства-

риле правото на полна старосна пензија пред 1 
јануари 1958 година и при определувањето на 
правото на пензија имале повеќе од 35 односно од 
30 годишни пензиски стаж (член 19), ќе им се зго-
леми, на нивно барање, износот на пензијата пре-
ведена според овој закон за по 5% за секоја полна 
година -стаж навртен преку 35 односно 30 години 
по исполнувањето на условите за полна пензија 
(член 70 став 1), односно пред навршувањето на 
определената година на возраста во смисла на чле-
нот 71 од овој закон. 

(2) На уживателите на полна или непол-на ста-
росна пензија што по пензионирањето биле во ра-
ботниот однос запослени со полно редовно работно 
време, ќе им се зголеми, на нивно барање, износот 
на пензијата'преведена според овој закон за секоја 
полна година такво запослување по пензионирањето 
— според членот 70 од овој закон. 

(3) На уживателите на пензија од претходниот 
став што по 1 април 1952 година биле во работен 
однос и работеле со пол,но редовно работно време 
најмалку три години ќе им се определи, на нивно 
барање, ако е тоа за нив поповолно, место преве-
дената пензија нова пензија според одредбите од 
овој закон. 

Член 215 
На уживателот на пензија кој како заробеник 

учествувал во работата за. Народноослободителното 
движење во смисла на членот 75 од овој закон му 
се зголемува преведената пензија, на негово бара-
ње, според одредбите на тој член. 

Член 216 
(1) Временските периоди кои според одредбите 

на овој закон се пресметуваат во пензиски стаж, а 
кои според поранешните прописи не се пресмету-
вале или не се замени предвид поради тоа што се 
на-вршени по 35 односно 30 години стаж, на барање 
на уживателот на пензија ќе се засметаат во пензи-
скиот стаж, ако тој спрема вкупниот пензиски стаж 
што се признава според одредбите на овој закон 
ги исполнува сите услови за здобивање со право 
на пензија според чл. 19 и 20 став 1 од овој закон. 
Исто така, ќе се затегаат во работниот стаж со 
зголемено траење периодите на работниот стаж што 
според поранешните прописи се пресметувале со 
ефективно траење а според одредбите на овој закон 
се пресметуваат со зголемено траење, 
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(2) При утврдувањето на вкупниот пензиски 
стаж во смисла на претходниот став, од вкупшѕот 
пензиски стаж признаен според поранешните про-
писи ќе се одбијат периодите што според одредбите 
на овој закон ве се признаваат в-о пензиски стаж, 
а ќе се додадат оние периоди што според "овој за-
кон се признаваат а според поранешните прописи 
не се признавале или биле одземени од фактичко 
навртениот пензиски стаж. 

(3) При утврдувањето' дали се исполнети усло-
вите за здобивање со право на пензија во смисла 
на ставот 1 од овој член, периодот од пет години во 
кој мора да биде исполнет определениот работен 
стаж во смисла на членот 20 став 1 точ. 2 и 3 од 
овој закон се пресметува на начинот определен во 
чл. 21 и 22 од овој закон, со тоа што во временскиот 
период од пет години не се смета ниту времето на 
уживањето на лична пензија. 

(4) За уживателите на пензии кои со примена 
на претходниот став не ги исполнуваат пропиша-
ните услови за здобивање со право на пензија, а 
кои по остварувањето на правота на пензија биле 
во запослување што според поранешните прописи 
им се признавало во стажот за пензија или што 
според овој закон се смета во пензискиот стаж, 
временскиот период од членот 20.став 1 точ. 2 и 3 
од овој закон се смета од донет на престанокот на 
последното такво запослување, односно од денот на 
влегувањето во сила на овој закон - ако таквото 
запослување уште трае. 

(5) На уживателот на пензија на кој со при-
мена на претходните ставови му е утврден новиот 
вкупен пензиски стаж ќе му се определи спрема 
тој пензиски стаж нов износ на преведената пен-
зија според членот 69 од овој закон. 

16) Уживателот на пензија на кој му е утврден 
вкупниот пензиски стаж со примена на ст. 1 до 4 
ед овој член чија пензија е определена или пре-
ведена според членот 9 или 10 од Уредбата од 1952 
година, односно со примена на тие членови преве-
дена според одредбите на оваа глава, претходно ќе 
се распореди спрема така утврдениот вкупен стаж 
во соодветниот пензиски разред според членот 9 
односно 10 од Уредбата од 1952 година. Ова распоре-
дување се врши без примена на ст. 2, 3 и 4 од чле-
нот 9 односно ставот 2 од членот 10 од Уредбата од 
1952 година кога се во прашање случаи на преве-
дени пензии, а кога се во прашање случаи на пен-
зии определени по 1 април 1952 година — без при-
мела на ст. 2 и 3, а со примена на ставот 4 од чле-
у - ч гттчогкз со поим ен а на ставот 2 од членот 10 
на Уредбата од 1952 година. Спрема така утврдениот 
П.Ј-ДЗМСЖИ разред ќе се определи нов пензиски основ 
според членот 193 став 1 од овој закон. 

Член 217 
Барање за повторно определување пензија во 

смисла на чл. 203 до 216 од овој закон можат да 
поднесат и уживатели на фамилијарна пензи,ја. 

' Член 218 
(1) На уживателите на фамилијарна пензи,ја — 

членови на фамилијата на лице што загинале како 
учесник на Народноослободителната војна (член 31 
став 1 точ. 1, 2 и 3) или како жртва на фашисти-
чкиот терор, ќе им се определи, на нивно баЈрање, 
мов износ на фамилијарната пензија преведена 
спороед чл. 193 и 194 од овој закон на тој начин 
што како основ за определување на фамилијарна-
та пензија ќе се земе полната пензија на лицето 
од кое фамилијата го изведува правото на пензија. 

(2) На уживателите на фамилијарна пензија — 
членови на фамилијата на осигуреник што загинал 
во војната или умрел како воен инвалид од војни-
те од I до VI група, а по кој тие имаат право на 
фамилијарна инвалодшдна според прописите за вое-
ните инвалиди од војните, ќе им се определи, на 
нивно барање, наместо износот на пензијата пре-
ведена според чл. 193 и 194 од овој закон, нов износ 
на фа-милијарна пензија на тој начин што како 
основ за определување на фамшш ј арната нешид а 
ќе се земе полната лична леши ја (член 69 став 1) 

на осигуреникот од код фамилијата го изведува 
своето право на пензија. Исто така, во случај на 
избор во садела на членот 2 од Уредбата за опреде-
лувана инвалид ски праднадлежиости на 
мените воени инвалѕцди („Службен лист на ФНРЈ1% 
бр. 20/53), ќе им се определи нов из-нос на фамилии ' 
јарната пензија и на членовите на фамилијата на 
осигуреник што умрел од рана или повреда здо-
биена во вршење воена служба како воен обврзник 
во постојаниот состав на Југословенската народна 
армија. 

(3) Кога е личната пензија што служи ка.со 
основ за определување на фамилијарната леши ја 
определена односно преведена според члениот 9 
или 10 од Уредбата од 1962 година, новиот износ 
на фамилијарната пензија им се определува на 
уживателите од претходниот став според членот 
219 од овој закон. 

Член 219 
(1) На уживателите на фамилијарна пензија — 

членови, на фамилијата на лице чија смрт наста-
пила како послед,ица од несреќа на работа, а на 
кои како основ за определување на фамилијарната 
пензија им е земен пензискиот основ на соодветни т 
пензиски разред според членот 9 или 10 од Уредба- а 
од 1952 година, ќе им се определи, на ж е н о брзање, 
ако е тоа за нив поповолно, како нов основ за опре-
делувале фамилијарна пензија највисокиот пензи-
ски разред предвиден според членот 9 или 10 ед 
Уредбата од 1952 година за онаа стручна спрема шп о 
е признаена при определувањето односно презел 
вањето на фамилијарната пензија според таа уре-
дба. Спрема така утврдениот пензиски разред ќе 
се определи нов пензиски основ според членот 193 
став 1 од овој закон, а овој ќе се земе како основ за 
определување на фамилијарната пензија во смисла 
на членот 199 од овој закон. 

- (2) Одредбите од претходниот став ќе се приме-
нат и кога според одредбите од оваа глава, на 
барање од членовите на фамилијата, дополнително 
се врши распоредување според членот 9 или 10. 
од Уредбата од 1952 година заради определување 
нов пензиски основ. 

Член 220 
(1) Кога е според одредбите на оваа глава по-

требно заради определување нов пензиски осно.в 
претходно да се утврди просечниот месечен износ 
на платата во периодот од 1 април 1962 година до 
1 јануари 1958 годиш, или стручната опрема што 
е потребна за работа на работното место на кое 
Уживателот иза пензија работел, просечниот месе-
чен износ на платата и категоријата на работното 
место ги утврдува во секој одделен случај со ре-
шение, како претходно прашање во постапката, 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната, и тоа: 

1) за осигурениците запослени во стопански, 
општествени и други организации и ка ј работодав-
ци — органот на управата надлежен за трудот; 

2) за осигурениците запослени ка ј државни ор-
гани и во установи на јавните служби — органот 
на управата надлежен за општата управа. 

(2) За донесување решение од претходниот став 
е надлежен органот на управата на оној народен 
одбор на чие подрачје осигуреникот бил последен 
пат во работен однос непосредно пред остварува-
њето на правото на пензија. 

(3) Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет ќе го пропише начинот на работа на 
органите од ставот 1 на овој член во врска со вр-
шењето на работите определени со овој закон. 

Член 221 
Пензијата преведена по барање на уживателот 

на пензија припаѓа од 1 јануари 1958 година ако е 
барањето поднесено во срок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. Ако е бара-
њето поднесено по истекот на тој срок, пензијата 
припаѓа од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето. 
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Член 222 
Решенијата за преведување на пензиите оо ба-

рањата на уживателите (чл. 203 до 219) поднесени 
до 1 јули 1958 година надлежните заводи за соци-' 
јално осигурување се должни да ги донесат во про-
пишаниот срок за донесување решение, сметајќи 
го почетокот на тој срок од 1 јули 1958 година. 

Член 223 
Сојузниот извршен совет донесува поблиски 

прописи за примена на одредбите од оваа глава и 
може, по потреба, да пропише новото распоре-
дување на уживателите на пензија во осугу рачички 
разреди во согласност со одредбите на оваа глава 
да може да се изврши и во други случаи кога ра-
споредувањето извршено според поранешните про-
писи не е во согласност со начелата од овој закон. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т 
НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА, КАЗНЕНИ И 

ЗАШТИТНИ МЕРКИ 
Г л а в а XII 

Член 224 
(1) Стопанските и други организации, устано-

вите и работодавците се должни да му ја надоме-
стат на заводот за социјално осигурување штетата: 

1) ако штетата настанала поради тоа што не се 
извршени пропишаните или наредените мерки за 
заштита на животот и здравјето на запослените 
лица, та поради тоа настапила смрт на осигуре-
никот; -

2) ако штетата настанала поради тоа што при-
јава за стапување на работа на уживателот на пен-
зија воопшто не била поднесена или е поднесена 
по истекот на пропушениот срок, или што е подне-
сена пријава со неточни или невистинити податоци; 

3) ако штетата настанала поради тоа што поради 
неуред,ното водење на пропишаната евиденција за 
платите и категориите на работните места и за 
траењето на работниот однос на осигуреникот — за 
тие факти во исправите се внесени неточни пода-
тоци или се дадени невистинити податоци. 

(2) Големината на надоместокот на штетата од 
претходниот став се утврдува според фактичко 
предизвиканата штета. 

(3) Барањата за надоместок на штетата заво-
дот за социјално осигурување ги остварува кај ре-
довен суд. 

Член 225 
' За штетата што службениците на заводот за со-

цијално осигурување ќе му ја нанесат 'На заводот 
во вршењето на својата служба, тие одговараат 
според прописите за материјалната одговорност 
на јавните службенеци. 

Член 226 
(1) Заводот за социјално осигурување одговара 

за штетата што на осигуреникот ќе му ја нанесат 
органи и службеници на заводот, според начелата 
за одговорноста на државата за штетата што слу-
жбениците на државните органи во вршењето на 
својата служба ќе им ја причинат на други лица. 

(2) Барањето за надоместок на штетата осигу-
реното лице го остварува кај редовен суд. 

Член 227 
(1) Уживателот на пензија е должен на заводот 

за социјално осигурување да му ја надомести ште-
тата причинета со користење на право што според 
законот не му припаѓа, и тоа: 

1) ако штетата настанала поради давање нето-
чни податоци ,од страна на уживателот на пензија; 

2) ако штетата настанала поради исплатување 
поголем износ на пензијата од оној што е -утврден 
во решението за правото на пензија. 

(2) Барањето за надоместок на штетата од прет-
ходниот став заводот, го остварува ка ј редовен суд. 

Член 228 
(1) Ако смртта на осигуреникот е предизвикана 

во кривично дело, заврдот за социјално Осигурува-

ње што е обврзан на плаќање фамилијарна пен-
зија има право на надоместок на штетата од лицето 
што со правосилна судска пресуда е прогласено 
за виновно за односното кривично дело. 

(2) Барањето за надоместок на штетата заводот 
за социјално осигурува иве го остварува во криви-
чна постапка поведена против одговорното лице 
или во процесна постапка врз основа на правосил-
ната пресуда со која е утврдена кривичната одго-
ворност на лицето од кое се бара надоместок на 
штетата. 

(3) Во поглед на големината на надоместокот 
на штетата важи одредбата на членот 224 став 2 од 
овој закон. 

Член 220 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во стопанска или 
Друга организација или установа, ако дејствието не 
претставува кривично дело: 

1) ако го одбие давањето податоци на осигуре-
никот или на органите на службата за социјално 
осигурување, или дава неточн,и податоци важни за 
утврдување на правото на пензија, или го попре-
чува увидот на самото место или прегледот на де-
ловните книги и евиденциите што се однесуваат на 
податоците во врска со пензиското осигурување; 

2) ако не поднесе пријава за стапување на ра-
бота на уживателот на пензија; 

3) ако со давање на невистинити податоци одно-
сно исправи му овозможи на осигурено или друго 
лице користење на право на пензиско осигурува-
ње кое според овој закон не му припаѓа. 

Член 230 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок работодавецот што ќе стори некое од 
дејствијата од членот 229 на овој закон, ако деј-
ствието не претставува кривично дело. 

Член 231 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

уживателот на пензија односно неговиот ополно-
моштеник (член 147) за прекршок, ако дејствието 
не претставува кривично дело: 

1) ако поради давање неточни податоци уживал 
пензија што според законот не му припаѓа; 

2) ако во пропишаниот срок не ги пријавил 
настанатите промени што повлекуваат престанок 
на правото, запирање на исплатата или намалува-
ње на пензијата, или таа пријава ја поднесол по 
пропишаниот срок, или ќе поднесе невистинита или 
непотполна пријава. 

Член 232 
По прекршоците од чл. 229 до 231 на овој закон 

административно-казнената постапка ја води око-
лискиот судија за прекршоци според одредбите на 
Основниот закон за прекршоците. 

Д Е Л П Е Т Т И ) 
, ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XIII 
Член 233 

(1) По барањата за признавање правото на ста-
росна пензија односно по барањата за ново опре-
делување на пензија поднесени пред 1 јануари 
1958 година, ќе се определи правото на пензија спо-
ред прописите што важеле до тој ден. Така опреде-
лената пензија се преведува според одредбите на 
главата XI од овој закон. 

(2) По барањата за признавање правото на фа-
милијарна пензија, во случај кога лицето од кое 
фамилијата го изведува своето право на пензија 
умрело пред 1 јануари 1958 година, ќе се определи 
правото на фамилијарна пензија според прописите 
што важеле до тој ден ако е барањето поднесено до 
31 декември 1958 година. Така определената фами-
лијарна пензија се преведува според одредбите 
на главата XI од овој закон. 

(3) Решенијата на околиските заводи за соци-
јално осигурување за определување на лични и 
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фамилијарни пензии. донесени до 31 декември 1957 
година против кои не била изјавена жалба, а по 
кои до тој ден не е извршена оцена на законитоста 
во смисла на членот 38 од Уредбата за организа-
цијата на заводите за социјално осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр; 12/55), подлежат на ре-
визија во смисла на одредбите од овој закон, со тоа 
што по исклучок од членот 179 став 3 на овој закон 
ревизијата мора да се изврши до 31 декември 1958 
година. ' ' 

- (4) Сојузниот завод за социјално осигурување 
може во срок од една година од денот определен 
за почеток на примената на овој закон според пра-
вото на надзор (член 189 став 3) да ги укине реше-
нијата што републичкиот завод за социјално оси-
гурување ги донесол до 31 декември 1957 година 
решавајќи во прв степен или решавајќи по жал-
бата односно по приговорот. 

Член 234 
(1) Жалбите против решенијата за правото на 

пензија донесеш! според прописите што важеле до 
1 ј-ануари 1958 година, што се поднесени до 1 јану-
ари 1958 година, ќе се земат во постапка без оглед 
на тоа дали се изјавени во пропишаниот срок. Ако 
таквото решение е врачено пред 1 јануари 1958 
година, а пропишаниот срок за изјавување жалба 
истекнува по тој ден, како и ако е таквото реше-
ние врачено по 1 јануари 1958 година, жалба може 
да се̂  изјави само во пропишаниот срок од 15 дена.4 

(2) По жалбите изјавени во случаите предви-
дени во претходниот став се решава според про-
писите што важеле до 1 јануари 1958 година. Исто 
така ќе се решава и за жалбите против решенијата 
донесеш! по 1 јануари 1558 година по барањата 
поднесеш! во смисла на члееот 233 од овој закон ако 
жалбеното барање се однесува на определување 
на правото според тие поранешни прописи. 

Член 235 
Сојузниот извршен совет ќе им го определи 

со прописи донесени во смисла на членот 138 став 
2 од овој закон начинот за исплака на аконтација 
на име заштитен додаток до определувањето на 
тој додаток според одредбите од овој закон на ужи-
вателите на пензии на кои до 1 јануари 1958 годи-
на со законската пензија да е исплатуван зашти-
тен односно привремен додаток. 

Член 236 
(1) Додатоците и другите форми на дополни-

телни примања остварени \3а работа во редовното 
работно време според прописите за платите што 

,биле во сила од 1 април 1052 година до почетокот 
на применувањето на овој закон се земаат во плати 
според кои се утврдува просечниот месечен износ 
на платите во смисла на членот 67 од ^)вој закон, 
ако со прописите донесени врз основа на овој закон. 
не е изречно определено поинаку. 

(2) Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет може да пропише одделни додатоци 
односно други форми на дополнителни примања од 
претходниот став да не се земаат предвид при ут-
врдувањето на просечниот месечен износ на пла-
тите или да се земаат само до определената височина. 
Ако се во прашање примања на јавни службе-
ници, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет овие прописи ги донесува во согласност 
со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет, а кога се во прашање примања на 
службеници на општествени и други организации 
— по прибавеното мислење од соодветниот највисок 
форум на односните организации. 

Член 237 
(1) Кога пензискиот основ во смисла на членот 

65 од овој закон треба да се утврди според платите 
остварени пред влегувањето во сила на овој закон, 
се земаат предвид само платите остварени по 1 
април 1952 година. 

(2) Во период 'од три години по почетокот на 
применувањето на овој закон во просекот на пла-
тата врз основа на кој се врши рашоредувањето 

во осигуреничките разреди, по исклучок од членот 
66 на овој . закон, наместо платите остварени за 
последните 3 години, ќе се земаат платите оств-а-
рени во периодот, од 1 јануари 1958 година до здо-
бивањето со здраво на пензија, со-тоа што просекот 
мора да ги опфати платите за пер,иод од најмалку 
една година. Ако во периодот од 1 "јануари 1958 го-
дина до здобивањето со право на пензија не се оп-
фатени платите за најмалку од една година, се зе-
маат во просекот на платите за распоредување ЕО 
осигуреничките разреди -и платите остварени пред 
1 јануари 1958 година, и тоа за онолку месеци, колку 
што се потребни да се добие едногодишен просек 
на платите. 

(3) Ако оси,гуреникот по 1 април 1952 година 
не бил во работен однос, или бил во работен однос 
пократко време од- она што во смисла на претход-
ниот став е потребно за утврдување на пензискиот 
основ, осигуреникот претходно се распоредува во 
соодветниот пензиски разред според Членот 9 од 
Уредбата од 1952 година, без. примена ќа. ставот 4 
од тој член, односно според членот 10 од Уредбата 
од 1952 година, без примена на ставот 2 од тој член. 
Според, така утврдениот пензиски разред се опре-
делува пензискиот основ согласно со членот 193 
став 1 односно членот 194 став 1 од овој закон. 

Член 238 
(1) Заради определување на пензискиов основ, 

ако е тоа за осигуреникот поповолно, осигурени-
кот ќе се распореди, наместо според чл. 62—67 од 
овој закон, во соодветниот обигуренички разред 
според категоријата на работното место (член 64) 
и должината на пензискиот стаж според следната 
табела: 

авто има пензиски стаж од години 
На осигуреник 15 или по-' 20 или по- 25 или по-

што работел на веде а веде а век'е а или 
работно место помалку помалку помалку повеќе 

1 од 20 од 25 од 

I категорија VIII VII VI V 
П X IX VIII VII 

III XIII XII XI X 
IV „ / XVI XV XIV ХП1 

V XIX XVIII XVII XVI 
(2) Како пензиски основ во случаите од прет-

ходниот став се зема просечниот пензиски основ од 
членот 63 на овој закон на оној осигуренички раз-
ред во кој осигуреникот е распореден според табе-
лата од ставот 1 на овој член. 

(3) Кога во случаите од ставот 1 на овој член 
пензискиот основ се утврдува за осигуреник што 
нема 15 години пензиски стаж, осигуреникот се 
распоредува во осигуреничкиот разред непосредно 
понизок од оној во кој според табелата од ставот 1 
на овој член се распоредуваат осигурениците што 
имаат 15 или повеќе а помалку од 20 години пен-
зиски стаж. 

(4) Ако пензискиот основ установен според 
претходните ставови е повисок од просечниот ме-
сечен износ на платите на осигуреникот (чл. 65 ст. 
2 и 3 односно 237 ст. 1 и 2), заради определување 
на пензискиот основ осигуреникот се распоредува 
во оној осигуренички разред' чиј просечен пензиски 
основ од членот 63 на овој.закон е непосредно по-
низок од неговиот просечен месечен износ на пла-
тите. 

' Член 239 ' 
(1) Осигуреникот што има 30 или повеќе години 

пензиски стаж, ако е тоа за него поповолно, се рас-
поредува, заради определување ћа пензискиот ос-
нов, наместо според чл. (52 и 65-67 односно според 
членот 238 од овој закон, на тој начин што прет-
ходно ќе се земе осигуреничкиот разред чиј просе-
чен пензиски основ од чл. 63 на овој закон е непо-
средно понизок од просечниот месечен изнбс на 
платите на осигуреникот, па осигуреникот ќе се 
распореди во -вториот по ред понизок осигуренички 
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разред од тој разред, и како пензиски - оенов ќе се 
земе просечниот пензиски основ (член 63) на оси-
гуреничкиот разред во кој осигуреникот на тој 
начин е распореден. 

(2) Пензискиот основ во кој се распоредува оси-
гуреникот во смисла на претходниот став не може 
да биде повисок од просечниот пензиски основ: 

1) на XV осигуренички разред — за бсигурени-
ците на работните места од V категорија; 

2) на XII осигуренички разред — за осигурени-
ците на работните места од IV категорија; 

3) на VIII осигуренине разред — за осигурени-
ците на работните места од III категорија; 

4) на V осигуренички разред - за осигурени-
ците на работните места од II категорија; 

5) на И осигуренине разред — за осигуреник 
ците на работните места од I категорија. ! 

Член 240 ; 

На воените осигуреници на кои износот на 
личната пензија би им бил помал од износот кој 
според членот 201 од овој закон им се гарантира 
на уживателите на пензии — воени осигуреници 
од ист чин или класа со еднаква должина на пен-
зискиот стаж, државниот секретар за работи на 
народната одбрана може да им го зголеми износот 
што се зема во платата на име други примања во 
смисла на членот 83 став 3 од овој закон, и тоа за 
најмногу 1.000 динари за подофицерите и воените 
службеници од XII до VIII класа, а за најмногу 
1.500 динари за официрите и воените службеници 
од VII до I класа. 

Член 241 
(1) За зголемување на полната лична пензија 

во смисла на членот 70 став 1 та членот 71 од рвој 
закон се смета и времето што осигуреникот го 
поминал во работен однос со полно редовно работно 
Време до 1 јануари 1958 година. 

' (2) На уживателот на лична или фамилијарна 
пензија што на 1 јануари 1958 година се наоѓа во 
работен однос и работи со неполно работно време, 
а на кој исплатата на пензијата му е запрена спо-
ред членот 28 од Уредбата од 1952 година, му се 
воспоставува, на негово барање, исплатата на пен-
зијата од 1 јануари Ј958 година. 

(3) На уживателот на лична или фамилијарна 
пензија што на 1 јануари 1958 година се наоѓа во 
работен однос и работи со полно редовно работно 
време па поради тоа му е запрена исплатата на 
пензијата според членот 28 од Уредбата од 1952 го-
рена, ќе му се исплатува, на негово барање, поло-
вина од пензијата преведена според одредбите на 
овој закон, почнувајќи од 1 јануари 1958 година. 

Член 242 
(1) Лице што на денот на влегувањето во сила на 

овој закон не е во работен однос и не остварило 
право на неполна старосна пензија според пора- -
нешните прописи во смисла на членот 233 став 1 
од овој закон, а кое не се здобива со праЕо на 
лична пензија според членот 73 од овој закон, може -
Да се здобие со право на неполна пензија според 
овој закон ако до влегувањето во сила на овој 
закон исполнило пензиски стаж од 30 години од-
носно 25 години во смисла на членот 20 став 1 точка 
:1 од овој закон, под услов на територијата на Југо-
славија за последните 10 години пред влегувањето 
во сила на овој закон да има најмалку пет години 
работен стаж или во кој и да е непрекинат петго-. 
дишен период за тие последни 10 години да испол-
нило потребен работен стаж во смисла на членот 20 
став 1 точка 2 од овој закон. Ако таквото лице не 
ги исполнува овие услови во поглед на работниот 
стаж, ^ може да се здобие со право ' на неполна 
пензија кога со времето поминато во работен од-
нос по влегувањето во сила на овој закон ќе ис-
полни потребен работен стаж за последните пет 
години во смисла на членот 20 став 1 точка 2 од 
овој закон. 

(2) Лице што до влегувањето во сила на овој 
кон не исполнило пензиски стаж од 30 односно 

години во смисла на членот 20 став 1 точка 1 

од овој закон, а кое на денот на влегувањето во 
сила на овој закон не било во работен однос и не 
го остварило правото на неполна старосна пензија 
според поранешните прописи во смисла на членот-
233 став 1 од овој закон, може да се здобие со пра-
во на неполна пензија според овој закон ако ус-
ловите за здобивање со тоа право според „ членот 
20 став точ. 2 и 3 од овој закон се исполнети за 
последните пет години пред влегувањето во сила 
на овој закон или кога во работен однос по влегу-
вањето во сила на овој закон ќе ги исполни тие 
услови. 

(3) Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член важат 
согласно и за здобивањето со право на фамилијарна 
пензија на членовите на фамилија што не го ос-
твариле правото на фамилијарна пензија според 
поранешните прописи во умисла на членот 233 став 
2 од овој закон, 
ј Член 243 

(1) На лице што го загубело правото на старосна 
пензија или барањето -за признавање правото на 
старосна пензија му е одбиено поради постоење на 
факти од членот 2 од Законот за установување на 
правото на пензија и за пензионирањето на држав-
ните службеници или според членот 45 ст. 2—4 од 
Уредбата од 1952 година, без оглед на тоа дали по-
ради тоа е осудувано или не, не зугу се воспоставува 
правото на лична пензија според одредбите од овој 
закон. Ваквото лице може да се здобие со право на 
пензија само. ако на денот на влегувањето во сила 
на овој закон Се наоѓа во работен однос или подоцна 
ќе стапи во работен однос и ќе ги исполни посебните 
услови за работен стаж определени во овој член. 

(2) Лицето од претходниот став што на денот на 
влегувањето во сила на овој закон се наоѓа во ра-
ботен однос или подоцна ќе стапи во работен однос 
може да се здобие со право на лична пензија 
според овој закон, при примена на одредбите од 
членот 50 односно 51 на овој закон, кога ќе го испол-
ни потребниот работен стаж за последните пет го-: 
дини сметајќи од престанокот на последниот рабо-
тен однос наназад, и тоа: 

1) осигуреникот — маж што има помалку од 25 
години вкупен пензиски стаж односно осигуреникот 
— жена помалку од 20 години вкупен пензиски 
стаж — кога ќе исполни работен с^аж од членот 
20 став 1 точка 3 на овој закон; 

2) осигуреникот што има вкупен пензиски стаж 
во подолго траење — кога ќе исполни работен 
стаж од членот 20 став 1 точка 2 на овој закон. ^ 

(3) Уживателот на старосна пензија на кој со 
примена на членот 45 став 2 од Уредбата од 1952 
година пензијата му е определена според намален 
стаж, односно на кој според ставот 8 во врска со 
ст. 2 и 3 од истот член по исклучок му е призна-
ена пензијата, може да се здобие со право на 
пензија според вкупниот пензиски стаж што спо-
ред овој закон се признава, по извршеното нама-
лување на пензискиот стаж со примена на чл. 50 
и 51 од овој закон, ако како уживател на пензија 
бил во работен однос со полно редовно работно вре-
ме на денот на влегувањето во сила на овој закон, 
или ако стапи во таков работен однос по тој ден 
- ; коѓа ќе ги исполни потребните услови за работен 
стаж, односно на кој според ставот 8 во врска со 
ниот став. 

Член 244-
Лице што го загубило правото на старосна пен-

зија или барањето за признавање на правото на 
старосна пензија му е одбиено според членот 45 
ст. 5 или 7 од Уредбата од 1952 година, без оглед 
дали по исклучок му е признаена пензијата според 
ставот 8 од истиот член, може да се здобие со 
право на лична пензија според овој закон ако 
на денот на влегувањето во сила на овој закон е во 
работен однос. Ако ваквото лице на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон не е во работен 
однос, може да се здобие со право на пензија 
според овој закон само ако ги исполнува условите 
за полна пензија, Ако таквото лице не ги испол-
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нува условите за полна пензија според овој закон, 
може да се здобие со п,раво на неполна" пензија 
според одредбите на членот 242 од овој. закон. 

ѓ, Член 245 
(1) На вдовиците помлади од 45 години што 

имаат дете помало од 15 години или повозрасно 
дете што има право на фамилијарна пензија пора-
ди тоа што е наполно и трајно неспособно за рабо-
та .(член 117 став 1 точка 1), или три или повеќе 
деца што имаат право на фамилијарна пензија 
(член 117 став 1 точка 2), а кои според поранешните 
прописи немале право на пензија поради^ тоа што 
немале деца помали од 7 години, ќе им се признае 
правото на пензија од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето. 

(2) Вдовицата што имала право на фамилијарна 
пензија по влегувањето во с^ла на Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, па тоа право И пре-
станало по навртените 40 години возраст, како и 
вдовицата на осигуреник умрен по 16 ^ февруари 
1950 година која на денот на смртта на осигурени-
кот имала 40 години возраст а не се здобила со 
право на фамилијарна пензија паради тоа што не 
навршила 45 години возраст, се здобива со право 
на фамилијарна пензија ако навршила односно 
кога ќе наврши 45 години возраст. Пензијата ќе се 
определи на нејзино барање од првиот ден на на-
редниот 1десец по поднесување на барањето. 

Член 246 
На вдовицата што го остварила правото на фа-

милијарна пензија според членот 67 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, па тоа право го загу-
била со стапување во брак по Завршените 45 годи-
ни возраст, или помлада, - која со право на пен-
зија се - здобила поради неспособност за работа 
ако уште постои инвалидност од I категорија во 
смисла на прописите за инвалидското осигурување, 
И се воспоставува, на нејзино барање, правото на 
фамилијарна пензија. Пензијата се исплатува од 
првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето. 

Член 247 
(1) Правото на фамилијарна пензија од чл. 245 

и 246 од овој закон се воспоставува ако се испол-
нети условите од членот 114 на овој закон. 

(2) Фамилијарната пензија која се воспоставу-
ва според чл. 245 и 246 од овој закон, се ,определува 
на тој начин што: ^ 

1) во случаите од членот 245 став 1 на оЖј за-
кон вдовицата се вклучува во фамилијарната пен-
зија преведена според членот 199 од-овој закон; 

2) во случаите од членот 245 став 2 и членот 
246 од овој закон во кои правото на фамилијарна 
пензија била Здобиена па подоцна престанало — 
пензијата определена или преведена според Уред-
бата од 1952 година се преведува според членот 
199 на овој закон, а ако правото на пензија преста-
налсГ^тред влегувањето во сила на Уредбата од 1952 
година, пензијата претходно се преведува според 
одредбите на таа уредба, па така утврдената пен-
зија се преведува според членот 199 од овој закон; 

3) во случаите од членот 245 став 2 на овој за-
кон во кои правото на фамилијарна пензија според 
поранешните прописи не било здобиено — пен-
зијата претходно се определува според Законот за 
социјалното осигурување на работниците и служ-
бениците и нивните фамилии од 1950 година и се 
преведува според Уредбата од 1952 година, односно 
се определува според Уредбата од 1952 година ако 
осигуреникот од кого се изведува правото на фами-
лијарна пензија бил во работен однос по 1 април 
1952 година. Така утврде,ната пензија се преведува 
според членот 199 од овој закон. 

Член 248 
(1) На децата (член 17 став 1 точка 2), внучињата 

браќата и сестрите, и на децата без родители (член 
17 став 1 трчка 3), на кои според одредбите на членот 
69 став 1 од Законот1 за социјалното осигурување на 

работниците и Службениците и нивните фамилии 
им припаѓало право на фамилијарна пензија до: 
навршената 17 година возраст, им престанува тоа' 
право кога ќе ги навршат годините на возраста1 

определени во членот 122 став 1 од овој закон ако 
не постојат други услови за продолжување на тоа' ' 
право според одредбите на тој член. Ако тие години: 
ги навршиле до 1 јануари 1958 година, им престан 1 

нува правото на4 фамилијарна пензија со тој ден 
ако не се наполно и трајно неспособни за работа^ 
или не се наоѓаат на редовно школување. 

(2) На децата, внучињата, браќата и сестрите, и 
на децата без родители, на кои според одредбата 

в на членот 69 став 1 од Законот за социјалното осигу-. 
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии им престанало правото на пензија по на-
вршената 24-та година на возраста, а кои уште со 
наоѓаат на редовно школување, им се воспоставува 
тоа право од 1 јануари 1958 година под условите 
од членот 122 ст. 1 и 2 на овој закон. 

. (3) Децата, — внучињата, браќата и сестрите, и 
децата без родители — уживатели на фамилијарна 
пензија на кои според поранешните прописи им е 
признаено правото на фамилијарна пензија без 
оглед на годините на возраста, го задржуваат пра-
вото на фамилијарна пензија додека траат услови-
те под кои се здобиле со тоа право. Според членот 
155 од овој Закон на овие членови на фамилијата им 
престанува правото ќа фамилијарна пензија ако 
стапиле во брак. 

(4) Членовите на фамилијата наведени во - членот 
123 од овој закон го задржуваат правото на фами^ 
лијарна пензија со која се ,здобиле според пора-
нешните прописи и ако не Ш исполнуваат посеб-
ните услови пропишани во тој ; член. 

Член 249 
(1) На членовите на фамилиите на лица загина-

ти во Народноослободителната борба или во Шпан-
ската граѓанска војна, или загинати односно умре-
ни како жртви на фишистичкиот терор, што биле 
во работен однос непосредно пред стапувањето во 
Народноослободителната борба пред одењето во 
Шпанската граѓанска војна, односно пред настапу-
вањето на односите што ја предизвикале смртта 
поради фашистичкиот терор, или што биле вон 
работен однос поради околностите од членот 33 на 
овој закон ќе им се,, признае, на нивно барање, пра-
вото на'фамилијарна пензија без оглед на должи-
ната на работниот стаж на загинатото лице, ако 
членовите на фамилијата ги исполнуваат условите ( 
за здобивање со право на фамилијарна пензија 
според одредбите на овој закон. 

(2) Правото на фамилијарна пензија во смисла 
на претходниот став ќе им се признае на членовите 
на фамилии што на 15 мај 1945 година ги исполну-
вале условите за здобивање со право на фами-
лијарна пензија според овој закон, а на вдовицата 
и во случај ако тој ден била постара од 40 години 
или ако во србК од една година сметајќи од тој 
ден станала неспособна за работа во смисла на чле-
нот 117 став 1 точка 3 од овој^акон и таквата не-
способност уште трае. 

.(3) Заради определување основ за фамилијарна 
пензија, лицата од ставот 1 на овој член прет-
ходно ќе се распоредат според членот 9, без при-
мена на ст. 3 И 4 од тој член, односно според 
членот 10, без примена на ставот 2 од тој член на 
Уредбата од 1952 година, и тоа во највисокиот пен-
зиски разред предвиден за онаа стручна спрема 
што ја имале во моментот на престанокот на работ-
ниот однос. Според тоа определениот пензиски раз-^ 
ред ќе се утврди соодветниот осигуренички разреди 
согласно со членот 193 став 1 од овој закон. 

(4) Просечниот пензиски основ на така утврде-
ниот осигуренички разред се зема како основ за 
фамилијарна пензија. Ако е така утврдениот пен-
зиски основ понизок од просечниот пензиски основ 
на X осигуренички разред од членот 63 на овој за-
кон, како основ за фамилијарна пензија на фами-
лиите на лица од членот 194 на овој закон ќе СФ 
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земе просечниот пензиски основ на X осигурена-
та разред (член 63). 

(5) Пензијата определена според овој член при-
паѓа од првиот ден' на наредниот месец по подне-
сувањето на барањето. 

Член 250 
(1) На југословенските државјани што со со-

одветни исправи ќе докажат дека од странски но-
сител на социјалното осигурување се здобиле со 
право на лична пензија или инвалиднина или на 
фамилијарна пензија, но тоа право не можат да го 
остваруваат поради тоа што од земјата во која се 
здобиле со правото не се вршат такви плаќања во 
Југославија, ќе им се исплатува привремена пен-
зија или инвалиднина во височина што И одговара 
на вредноста на здобиеното право во странство по 
југословенскиот пресметковен курс на односната 
валута. . 

(2) Износот , на привремената пензија - лична 
или фамилијарна, односно на инвалиднината, опре-
делен во смисла на претходниот став не може да 
го надмине износот на просечниот пензиски основ 
на XX осигуренички разред (член 63). 

(3) На членовите на фамилијата на лице што 
е умрено како уживател на привремена лична пен-
зија или инвалиднина ќе им се определи фамили-
јарна пензија според овој закон од привремената 
лична пензија или инвалиднина на умрениот ужи-
вател — ако членовите на фамилијата и г испол-
нуваат условите за здобивање со право на фами-
лијарна пензија според овој закон. Оваа пензија 
ќе се Исплатува сб додека членовите на фамилијата 
не ќе можат да ја остваруваат пензијата од стран-
скиот носител на сода јадрото осигурување. 

(4) Никој не моз^е да прима во исто вр'емо две 
или повеќе привремени пензии или инвалиднини, 
или привремена пензија и инвалиднина по основот 
на правата здобиени кај странски носители на со-
цијалното осигурување, ниту може да прима привре-
мена пензија или инвалиднина по основот на пра-
вото здобиено кај еден носител на социјалното оси-
гурување, ако прима пензија или инвалиднина од 
некој друг странски носител на социјалното оси-
гурување. 

(5) Одредбите од главата VIII од овој закон за 
посебната заштита на уживателите на неполна лич-
на пензија и фамилијарна пензија согласено се 
применуваат и на уживателите на привремена лич-
на пензија односно фамилијарна пензија. 

. (6) Привремената пензија или инвалиднина од 
претходните ставови се исплатува како аконтација 
на примањата по основот на здобиеното право на 
пензија ади инвалиднина ка ј странскиот носи-
тел на социјалното осигурување, која се пресметува 
кога ќе почне исплатата на односното право од 
странство во Југославија. Исплатувањето на при-
времената пензија односно инвалиднина се врши врз 
основа на претходна писмена изјава на корисникот 
за овластување на надлежните југословенски орга-
ни во негово име да го Наплатат тоа негово побару-
вање од странство. % 

(7) Пензиите и инвалиднините што се исплату-
ваат според решенијата донесени врз основа на 
точката 24 од Упатството за примена на Уредбата 
за определувањето и за преведувањето на пензиите 
и иНвалиднините ќе се преведат согласно со одред-
бите на претходните ставови. 

(8) Привремена пензија не им се исплатува на 
лица од ставот 1 на овој член што се во работен 
однос или вршат каква и да е самостојна дејност. 

Член 251, 
Во работниот стаж се пресметува и времето што 

осигуреникот го поминал до 31 декември 1957 го-
дина: 

1) на работа како член на занаетчиски (произ-
водителска, преработувачка или услужна) задруга 
Од денот на влегувањето во сила на Наредбата за 
социјалното осигурување на членовите на занает-
чиските, производителските и преработувачките за-
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/47), како 

и од 15 мај 1945 година до денот на влегувањето во 
сила на таа наредба ако осигуреникот и за тоа вре-
ме ги исполнувал условите пропишани со спомена-
тата наредба; ^ 

2) на работа како член на рибарска задруга на 
поморското рибарство од денот на влегувањето во 
сила на Наредбата за спроведување на социјалното 
осигурување на членовите на "рибарско-производи-
телските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр.' 
67/49), како и од 15 мај 1945 година до денот на 
влегувањето во сила на таа наредба-ако рибаре-
њето им било единствено или главно занимање и 
основен извор на приходите за издржување. 

Член 252 
Во работниот стаж се пресметува и времето што 

осигуреникот го поминал до 31 декември 1957. го-
дина: 

1) на јавни работи организирани од страна на 
државни органи или општествени организации во 
Федеративна Народна Република Југославије со 
полно работно време, ако непосредно од јавната ра-
бота или во срок од најмногу шест месеци стапил 
во работен ,однос; ^ 

2) на задолжителна практична работа во сми-
сла на членот 24 став 1 точка 7 од овој закон, без 
оглед дали за тоа време е плаќав придонес за пен-
зиско осигурување; 

3) на доброволна пракса во смисла на ЧЈШНОТ 24 
став 1 точка 8 од овој закон, без оглед да лет за тоа 
време е плаќан придонес за пензиско осигурување; 

4) на стручно усовршување до две години на 
курсеви и специјални школи, на кои бил упатен по 
стапувањето во - работен однос. 

Член 253 
На осигуреникот што го прекинал работниот 

однос заради стапување во членство на селанска 
работна задруга му се признава во ћензиски стаж 
времето поминато' во членството на задругата во 
периодот од 15 мај 1945 година-до 30 јуни 1954 го-
дина, ако работата во задругата му била единствено 
или главно занимање и ако до крајот на 1954 го-
дина повторно стапил во ,работен одЊос или му се 
пријавил на органот на службата за посредување 
на трудот заради запослување, а од престанокот 
на членството во задругата до повторното стапу-
вање во работен однос или до пријавата заради 
запослување не поминало повеќе од шест месеци. 

Член 254 
Времето поминато во работен однос на селско-

стопашКи работи пред 1 јануари 1958 година се 
смета во работниот стаж, и тоа: 

1) во времето До 1 април Г947 година — ако 
осигуреникот во одделна календарска година имал 
барем 7 месеци работа на селскостопански работи 
или на селскостопански и други работи; 

2) во времето од 1 април 1947 година до 16 фе-
вруари 1950 година — 

а) периодите поминати во својство на постојан 
земјоделски работник (годишник) или месечен земјо-
делски работник (месечар) на земјоделски стопан-
ства во општествена сопственост или ка ј земјодел-
ски установи, 

б) периодите поминати во работен однос на други 
селскостопански ,имоти - под условите од точката 
1 на овој член; 

3) во времето од 16 февруари 1950 година до 1 
јануари 1958 година — 

а) сето време поминато во работен однос на 
земјоделски стопанства во општествена или за-
дружна сопственост или ка ј земјоделски установи; 

.6) времето поминато во работен однос на при-
ватен селскостопански имот до 31 декември 1954 
година — ако работниот однос траел непрекинато 
барем три месеци и за тоа време е платен придонес 
за социјално осигурување, а од 1 јануари 1955 го-
дина — ако таквата работа кај ист работодавец 
траела барем 15 дена во триесет календарски де-
нови сметајќи од денот на стапувањето на работа. 
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њето на правото на таа пензија според поранешните 
прописи биле во работен однос со полно редовно 
работно време им се смета таквото време на запо-
слување во работниот стаж за здобивање и опреде-
лување на правото на лична пензија според овој 
закон. 

Член 262 
Кога според овој закон здобивањето или опре-

делувањето на одделни права зависи од корнете, 
њето на правата на инвалиднина или материјално 
обезбедување според прописите за инвалидското оси-
гурување, за -времето пред 1 јануари 1958 година ќе 
се зема предвид на ист начин користењето на пра-
вото на инвалидска пензија односно правото на 
инвалиднина поради намалување на способноста за 
работа преку половина според прописите за соци-
јалното осигурување што важат до 1 јануари 1958 
година. 

Член 263 
Кога според овој закон здобивањето или губе-

њето на определено право зависи од потполната и 
трајна неспособност за работа на детето, пасино-
чето или внучето на осигуреникот или на детето 
земено на издржување ќе се смета дека таква не-
способност постои ако е' тоа неспособно за само-
стоен живот и работа во смисла на прописите за 
инвалидското осигурување, а кога зависи од таквата 
неспособност на другите членови на филијалата — 
ако таа неспособност е рамна со инвалидноста од I 
категорија во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување. 

Член 264 
(1) Државниот секретар за работи на народната 

одбрана може, по исклучок, да му установи право 
на лична пензија и на воен осигуреник кој нема 
исполнето пензиски стаж од 15 години, ако таквиот 
осигуреник бил учесник на Народноослободителната 
војна (член 31 став 1 точ. 1, 2 и 3) и ако има барем 
10; години поминати во Југословенската народна 
армија (член 82 став 2). 

(2) Личната пензија установена според прет-
ходниот став се определува во височина на пензи-
јата што припаѓа за навршените 15 години пензи-
ски стаж според членот 69 ста 2 од овој закон. 

Член 265 
Надлежниот државен секретар за внатрешни 

работи може во срок од една година од почетокот 
на применувањето на овој закон да реши под усло-
вите од членот 90 на овој закон да им престане 
службата со право на пензија и на службеници од 
други служби во органите на внатрешните работи 
што не се наведени во членот 90 од овој закон. 

Член 255 
На претседателите, секретарите и поверениците 

на народните одбори им се признава во работниот 
стаж времето поминато на тие должности од осло-
бодувањето до денот на влегувањето во сила на 
Општиот закон за народните одбори (на 28 мај 1946 
година), ако тоа им било единствено или главно 
занимање. 

Член 256 
(1) Времето за кое по престанокот на задолжи-

телното пензиско осигурување се плаќани придонеси 
по основот на доброволно продолжено осигурување 
според поранешните прописи за социјалното односно 
пензиското осигурување, се признава во посебниот 
стаж во смисла на одредбите од овој закон. 

(2) Времето на школувањето докупено според 
членот 41 од Законот за социјално осигурување на 
работниците, наместениците и службениците од 26 
јули 1946 година, им се смета во пензискиот стаж 
само на лицата што пред 1 јануари 1958 година ги 
исполниле условите за здобивање со право на 
пензија и поднесле барање за остварување на тоа 
право. 

(3) На лицата што го докупиле времето на шко-
лувањето, а тоа време не им се признава во пен-
зискиот стаж во смисла на претходниот став, ре-
публичкиот завод за социјално осигурување, на 
нивно барање,4 ќе им го исплати износот што го 
уплатиле тие за докупување на времето на шко-
лувањето. 

Член 257 
(1) На осигуреникот што не ги исполнува усло-

вите од членот 34 ст. 1 и 2 од овој закон за при-
знавање во пензискиот стаж на времето поминато 
во заробеништво и на друго време наведено во тој 
член, ќе му се признава, по исклучок до крајот на 
1960 година, тоа време во пензискиот стаж таќо 
стапил во работен однос до 31 декември 1946 година. 

(2) Исто така, ќе се признава во пензискиот стаж 
времето наведено во членот 38 ст. 1 и 3 од о?ој 
закон што осигуреникот од тој член го поминал во 
периодот по 6 април 1941 година до 15 мај 1945 го-
дина. 

Член 258 
На бившите сопственици на аптеки — фарма-

цеути или фармацеутски помошници, што И ја по-
дариле својата аптека на државата или што се 
откажале од надоместокот за аптеката при откупот 
на аптеките, а стапиле во работен однос во својата 
струка или во која и да е јавна служба, им се при-
знава во пензискиот стаж времето поминато на 
фармацеутски работи во сопствената аптека, ако до 
1 јануари 1958 година навршиле најмалку пет години 
работен стаж во Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Член 259 
На осигуреникот што се здобил со звање држа-

вен мајстор на занает според Општиот закон за 
занаетчиството од 6 јуни 1949 година, а што го по-
дарил својот дуќан или се откажал од надоместокот 
за предадениот дуќан и стапил во државна служба 
или во работен однос во стопанска организација, му 
се признава во пензискиот стаж поранешното време 
поминато во занаетот во својство на помошник и 
мајстор во сопствениот дуќан, ако до 1 јануари 4958 
година навршил најмалку пет години во државна 
служба односно во работен однос во стопанска орга-
низација во Федеративна Наводна Република Југо-
славија. 

Член 260 
Времето поминато на неплатено отсуство во пе-

риодот од 16 февруари 1950 година до 1 јануари 1958 
година се смета во работниот стаж во траење во кое 
се признава според членот 24 став 2 од овој закон, 
иако за тоа време не е платен придонес за соци-
јално осигурување. 

Член 261 
На осигурениците што по исполнувањето ца. 

условите за инвалидска пензија или по остваруваа 

Член 266 
(1) До донесувањето на црви прописи за мате-

ријалното обезбедување на лицата што привремено 
се наоѓаат вон работен однос, вдовицата помлада 
од 45 години која на денот на смртта на осигуре-
никот не е запослена, а не ги исполнува условите 
за фимилијарна пензија од членот 117 на овој закон, 
има право на материјално обезбедување ако му се 
пријави заради запослување на органот на служба-
та за посредување на трудот во срок од 30 дена 
по смртта на осигуреникот. Ова право И припаѓа на 
вдовицата ако умрениот осигуреник ги исполнувал 
условите за работниот стаж, а вдовицата — усло-
вите за имотната состојба, пропишани за здобива-
њето со право на материјално обезбедување во слу-
чај на привремена незапосленост. 

- (2) Височината на материјалното обезбедување 
на кое вдовицата има право според претходниот 
став ќе ја определи во паушален износ Сојузниот 
извршен совет. 

Член 267 
До донесувањето на прописи , за распоредување 

на работните места во категории со оглед на струна 
ната спрема заради определување на минималниот 
личен доход на работниците, категоријата на ра-
ботното место заради примена на членот 64 од овој 
закон ќе Ја утврдува во. спорните случаи, на ба-ч 



Страна 896 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

рање на надлежниот завод за ,социјално осигуру-
вање или на барање од странката, органот од чле-
нот 220 на овој закон, на начинот предвиден во 
тој член. 

Член 268 
До донесувањето на закон со кој ќе се утврдат 

обврските за плаќање на придонесот на фондовите 
на пензиското осигурување, во поглед на тие обвр-
ски ќе се примен,уваат прописите за финанзсирањето 
на социјалнето осигурување. 

Член 269 
Сојузниот извршен совет ќе го определи со по-

себни прописи времето на почетокот и начинот ма 
спроведувањето" на пензиското осигурување на чле-
новите на рибарските задруги на речното и езер-
ското рибарство. 

Член 270 
(1) Одредбите од чл. 238, 239 и 240 од овој закон 

не се применуваат при преведувањето на пензиите. 
(2) Се овластува Сојузниот извршен совет да 

може да определи од кој ден натаму нема да се 
применуваат одредбите на чл. 238, 239 и 240 од овој 
закон. 

Член 271 
(1) Договорите за социјално осигурување на лица 

што вршат самостојни професионални дејности и на 
лица од други занимања што не се во работен 
однос, склучени врз основа на Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии од 1950 година, ќе се усогласат 
со одредбите на овој закон доколку се однесуваат 
на пензиското осигурување. Усогласувањето на овие 
договори ќе се изврши најдоцна до 31 декември 
1958 година, по кој ден престануваат да важат 
одредбите на тие договори што се во спротивност 
со одредбите од овој закон. 

" (2) Додека пензиското осигурување на филм-
ските работници, што не се осигурени како филмски 
уметници според членот 105 од овој закон, не се 
регулира со договор (член 95) ќе се спроведува ни-
вното пензиско осигурување според одредбите на 
Одлуката за социјално осигурување на филмските 
работници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) и 
според соодветните одредби од Уредбата за социјал-
ното осигур.ување на уметниците ("Службен лист 
на ФНРЈ", бр 32/55), но најдоцна до 31 декември 
1958 година. 

Член 272 
(1) Се овластува Сојузниот извршен совет со 

свои прописи да определи до донесувањето на закон 
за инвалидското осигурување на уживателите на 
инвалидски пензии и инвалиднини, на кои тоа 
право им е признаено или ќе им биде признаено за 
декември 1957 година да им се исплати еднократен 
додаток во височина од 50% од месечниот износ на 
пензијата односно инвалиднината што им припаѓа 
за јануари 1958 година, со тоа исплатата на овој до-
даток да се изврши најдоцна со исплатата на инва-
лидската пензија односно инвалиднината за февру-
ари 1558 година. 

(2) До донесувањето на Закон за инвалидското 
осигурување, во смисла на одредбите на овој закон: 

1) како користење на право на инвалиднина и 
на материјално обезбедување се подразбира користе-
њето на правото на инвалидска пензија Или на пра-
вото на инвалиднина од III група во смисла на 
одредбите од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии 
(во натамошниот текст: Законот од 1950 година); 

2) како инвалидност од I категорија се под-
разбира потполната и трајна неспособност за ра-
бота или потполната неспособност за работа подолго 
од една година во смисла на одредбите на Законот 
од 1950 година; 

3) како инвалид на трудот од 1 до IV разред 
инвалидност се подразбира осигуреникот — инва-
лид чија општа способност за работа е намалена 

за повеќе од 60% во смисла на одредбите од Зако-
нот од 1950 година. 

Член 273 
(1) Од 1 јануари 1958 година престануваат да 

важат: 
1) одредбите на чл. 55 до 78 од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/50) и прописите донесени заради нивна примена; 

2) одредбите од Уредбата за определување и за 
преведување за пензиите и инвалиднините („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/52, 2/53 и 1/56), Уредбата 
за социјалното осигурување на воените лица 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/53, 5/54, 57/54 и 
30/55), Уредбата за социјалното осигурување на 
службениците во ресорот на внатрешните работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/53), Уредбата за 
социјалното осигурување на уметниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/55), Уредбата за определување 
правото на пензија на осигурениците — воени инва-
лиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/53), Одлуката за социјалното осигурување на му-
зичките уметници, Одлз^ката за социјалното осигу-
рување на преводачите на научни и книжевни твор-
би, Одлуката за социјалното осигурување на филм-
ските работници („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
32/55), Привремената одлука за посебниот додаток 
на пензиите на,универзитетските професори („Служ-
бен лист на,. ФНРЈ", бр. Л9/55) и Уредбата за соци-
јалното осигурување на свештениците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/51 и 5/54) — што се однесуваат 
на старосните и фамилијарните пензии, одредбата 
на членот 6 став 2 и членот 7 став 2 од Уредбата 
за определување инвалидските принадлежности на 
мирновремените воени инвалиди (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/53), како и прописите донесени заради 
примена на тие одредби, доколку со овој закон за 
одделни од тие прописи не е изречно определено 
поинаку; 

3) одредбите од Општиот закон за универзите-
1 тите и од Основниот закон за новинските претпри-

јатија и установи, како и сите одредби на дру-
гите прописи што се однесуваат на здобивањето, 
определувањето или користењето на правото на 
старосни и фамилијарни пензии. 

(2) Од 1 јануари 1958 година нема да се приме-
нуваат одредбите од Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии и други прописи за социјалното осигуру-
вање што се однесуваат на остварувањето, кори-
стењето и губењето на правата од социјалното оси-
гурување кога се во прашање работи од пензиското 
осигурување во смисла на овој закон. 

Член 274 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

630. 
Врз основа на членот 15 точка 6 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото' устројство на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и за сојузните органи на вла-
ста, 

Сојузната народна скупштина, на седницата 
на Сојузниот совет од 4 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 4 де-
кември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА 

1. Во Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, во главата ХШ по одделот 8 се вметнува нов 
оддел 9, кој гласи: 
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,Л 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 

пропише условите и начинот за исправка на вред-
носта на основните средства на оние стопански ор-
ганизации кај кои сегашната вредност на тие сред-
ства не овозможува нормална замена." 

2. Во главата XXVI во точката 7 од одделот 
1 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Се овластува Сојузниот извршен совет сред-
ствата од ставот 1 на оваа точка, доколку не се 
искористени за одделни намени определени во ст. 
2 и 3, да може да ги употреби за финансирање и 
на други намени предвидени во ставот 3 од оваа 
точка." ч 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 66 

6 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на на Сојузниот 
производителите, совет, 

Иван Божиневи^, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

631. 

Врз основа на членот 34 од; Устав-ниот закон 
за основите на општественото" и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 4 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите ОД 4 
декември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗАКОНОДАВНИТЕ ОДБОРИ 
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР И НА СОБОРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА ДА ИЗДАДАТ ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, 
ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
Се овластуваат законодавните одбори на Соју-

зниот собор и на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина врз основа на Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници од 18 октомври 1957 година 
да издадат пречистен текст на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници. 

Законодавните одбори се овластени при утвр-
дувањето на пречистениот текст од законот да 
извршат помали редакциски, стилски и технички 
усогласувања. 

Сојузна народна скупштина 
в декември 1957 година 

СНС (А) 77 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на на Сојузниот 
производителите, . совет, 

Иван Божиневи^, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

632. 
Врз основа на Одлуката за овластување на за-

конодавните одбори на Сојузниот собор и на Собо-
рот на производителите на Сојузната народна скуп-
штина да издадат пречистен текст на Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот па 
сојузните народни пратеници, Законодавниот одбор 
на Сојузниот собор на седницата од 9 декември 1957 
година и Законодавниот одбор на Соборот на про-
изводителите на седницата од 9 декември 1957 годи-
на го утврдија пречистениот текст на Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
Сојузните народни пратеници. 

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 77 

9 декември 1957 година 
Белград 

Претседател Претседател 
на Законодавниот одбор на на Законодавниот одбор 
Соборот на производителите, на Сојузниот собор, 

Јанез Хрибар, с. р. ' др Макс Шнудерл, с р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО 
И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРА-

ТЕНИЦИ") 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

Г л а в а I 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ПРА-

ТЕНИЦИ 
Член 1 

Народните пратеници избрани за Сојузната на-
родна скупштина се политички претставници на 
работниот народ на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија и на работниот народ на околијата, 
народна република, Автономната Покраина или Ав-
тономната Област во кои се избрани, односно прет-
ставници на производителите на Федеративна На-
родна Република Југославија и на стопанските ор-
ганизации во кои се организирани производителите. 

Член 2 
Народните пратеници ги имаат во Сојузната 

народна скупштина, во народните одбори на око-
лијата и општините од подрачјето на изборната 
околија и во претставничкото тело на народната 
република, Автономна Покраина и Автономна 
Област, како ^ во околијата во која се избрани, 
правата и должностите утврдени со Уставот и со 
овој закон. 

Во поглед на имунитетните права на народните 
пратеници и нивното право на надоместок во врска 
со вршењето на пратеничката должност важат од-
редбите од Уставниот закон и од правилниците за 
работа. 

а) во Сојузната народна скупштина 
Член 3 

Народниот пратеник има право: 
на домот чиј член е и на Скупштината да им 

предлага претресување и донесување закони и дру-
ги акти и одлуки од нивната надлежност; 

на домот чиј член е и на Скупштината да им 
предлага отворање анкета; 

да предлага органите што ги избира Скупшти-
ната да му поднесат извештај на домот чиј член 
е или на Скупштината, како и да отвора прашање 
за разрешување на органи, одделни 'членови на 

Овој закон е прогласен со Указот на Претседателот 
на Републиката ПР бр. 9 од 9 септември 1953, а е објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 35 од 19 септември 1953 
година. (Исправка во бр. 36/53 и 41/53). 

Законот за измени и дополненија на овој закон е 
прогласен со Указот на Претседателот на Републиката 
ПР бр. 15 од 18 октомври 1957, а е објавен во ,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 44 од 23 октомври 1957 година. 

Овде донесуваме пречистен текст на законот. 
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колегијални тела и функционери што ги избира 
Скупштината или домот чиј член е тој; 

на Сујузниот извршен совет да му упутува 
прашања и на домот чиј член е и на Скупштината 
да им предложи отворање дискусија по прашањето 
што го поставил; 

во одборите и комисиите на домот чиј член е 
и во одборите и комисиите на Скупштината да от-
вора прашања' од нивната надлежност и да пред-
лага да се донесат заклучоци и резолуции, но без 
право на одлучување ако не е член на одборот или 
комисијата; 

преку домот чиј член е да бара известувања од 
државните секретари и од другите раководители на 
сојузните органи на управата. 

Заради остварување на своите права во Сојуз-
ната народна скупштина народниот пратеник има. 
прво од сите држвни органи да бара известувања 
за спроведувањето на сојузните закони и други 
одлуки и мерки на Сојузната народна Скупштина 
и нејзините органи. 

Начинот на вршењето на правата од претход-
ните ставови се определува со правилниците за 
работа на домовите и на Скупштината. 

Член 4 
Ако член на Сојузниот собор покрај -пратенич-

ката должност врши и некаква друга постојана 
јавна служба вон Скупштината, Сојузниот собор 
може да определи,. согласно одредбите од правил-
никот за работа, пратеникот дф ја врши само пра-
теничката должност. 
б) во народните одбори на околијата и општините 
н во претставничково тело на. народната република, 

Автономната Покраина и Автономната Област 
Член 5 

Член на сојузниот собор избран од страна на 
граѓани, се здобива со правото на одборник во око-
лискиот собор на народниот одбор на околијата на 
чие подрачје е избран. 

Член на Соборот на производителите се здоби-
ва со правото на одборник во соборите на произво-
дителите на сите народни одбори на околиите на 
чие подрачје е избран. 

Во народната република во која нема околии, 
член на Сојузниот собор се здобива со правото на 
одборник во општинските собори на народните од-
бори на сите општини на чие подрачје е избран, а 
член на Соборот на производителите со правото на 
одборник во соборите на производителите на на-
родните, одбори на сите општини на чие подрачје 
е избран. 

Член 6 1 

Народен пратеник што не е избран за одборник 
во народниот одбор на околијата односно општи-
ната не може да врши никаква постојана функција 
во народниот одбор, неговите собори или во него-
вите органи. 

Член 7 
Народниот пратеник има право на соборот во 

кој има одборничко право да му поднесува изве-
штај за својата пратеничка работа, за работа- на 
домот чиј член е и на Скупштината. Тој е должен 
да поднесе извештај кога ќе го побара тоа од него 
соборот на народниот одбор. 

Соборот на народниот одбор е должен по пред-
лог од народниот пратеник да го стави на дневен 
ред неговиот извештај. 

Народниот пратеник има право на седница на 
соборот или- на народниот одбор да предлага доне-
сување одлуки и заклучоци со кои се остваруваат 
правата или обврските кои за народниот одбор прои-
злегуваат од законите и од други одлуки на Со-
јузната народна скупштина. Предлогот на пратени-
кот задолжително се внесува во дневниот ред. 

Член 8 
Народниот пратеник е должен^ на соборот во 

кој има одборничко право, кога тој ќе го побара тоа, 

да му даде известувања за прашањата што ги пре-
тресува или ги проучува домот чиј член е тој или 
Скупштината. 

Соборот на народниот одбор може да стави на 
дневен ред претресување на одделни прашања што 
се во врска со законите и одлуките на домот или 
на Скупштината кои се подготвуваат или се веќе 
донесени. 

Врз основа на овој претрес соборот може да 
одлучи да поднесе соодветен предлог или да го до-
стави мислењето до соодветниот дом или до Скуп-
штината. 

Народниот пратеник е должен да му го изложи 
на домот односно на Скупштината предлогот или 
мислењето на соборот или на народниот одбор, и 
во случај лично да не се слага со нив. Претседа-
телот на Скупштината ќе му предложи на домот 
односно на Скупштината да се стави на дневен ред 
таков предлог односно мислење. 

Народниот пратеник го известува соборот одно-
сно народниот одбор за одлуката или мислењето 
на домот односно на Скупштината за прашањето 
што го изложил. 

Член 9 
По барање од соборот или од народниот одбор 

народниот пратеник е должен да присуствува на 
определена седница на соборот односно на народ-
ниот одбор ако не е спречен со работата на Скуп-
штината или со други пратенички должности. 

Член 10 
- Правата што врз основа на членот 7 од овој 

закон му припаѓаат спрема соодветниот собор на 
народниот одбор на околијата, сојузниот народен 
пратеник може да ги врши и спрема соодветниот 
собор на народниот одбор на сите општини на под-
рачјето4 на својата изборна околија. Сојузниот на-
роден пратеник спрема тој собор односно спрема 
народните одбори на општините ги има и должно-
стите што му се утврдени во чл. 7, 8 и 9 на овој 
закон спрема соодветниот собор на народниот одбор 
на околијата односно народниот одбор на околијата. 

Соодветниот собор на народниот одбор на оп-
штината односно народните одбори на сите општи-
ни на подрачјето на околијата во кое народниот 
пратеник е избран, спрема сојузниот народен пра-
теник ги имаат правата и должностите што во чл. 7, 
8 и 9 на овој закон се утврдени за соодветниот со-
бор на народниот одбор односно за народниот одбор 
на околијата во кој народниот пратеник има од-
борничко право. 

Член 11 
Член на Сојузниот собор што го избрал репу-

бличкиот, Покраинскиот или Обласниот собор е дол-
жен, да му поднесе по барање од ова претстав-
ничко тело извештај за својата пратеничка работа, 
како и за работата на Сојузниот собор и на Скуп-
штината. 

Секое од овие претставнички тела може да бара 
од народниот пратеник да му изложи на Сојузниот 
собор или на Скупштината предлог или мислење од 
претставничкото тело во врска со прашањата од 
надлежноста на Сојузниот собор или на Скупшти-
ната. Народниот пратеник е должен да го стори тоа 
и во случај да не се слага со предлогот или ми-
слењето од претставничкото тело. . 

Член 12 
Член на Соборот на производителите може да 

го свика изборното тело што го избрало, заради 
поднесување извештај за својата пратеничка рабо-
та, за работата на Соборот на производителите и на 
Скупштината. 

Една четвртина членови од изборното тело мо-
жат да бараат од член на Соборот на производите-
лите да му поднесе на изборното тело извештај за 
својата пратеничка работа, за работа на Соборот 
на производителите и на Скупштината, и за -таа 
дел можат да го свикаат изборното тело. 
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Член на Соборот на производителите е должен 
да му го изложи на Соборот на производителите 
односно на Скупштината предлогот и мислењето што 
ќе им го поднесе односно достави изборното тело 
во врска со законите и со други одлуки што ги 
подготвуваат или веќе ги донесле Соборот на прои-
зводителите или Скупштината. Тој е должен да го 
стори тоа и во случај лично да не се слага со таков 
предлог или мислење. . 

Трошоците предизвикани со состанокот на из-
борното тело, свикан според ставовите 1 и 2 од 
овој член, паѓаат на товар на народниот одбор кому 
што припаѓаат членовите на изборното тело. 

в) Во изборната околија 
Член 13 

Сојузните народни пратеници имаат право и 
должност да го следат во изборната околија оства-
рувањето на сомоуправувањето на работниот народ 
и слободата и правата на граѓаните, спроведувањето 
на сојузните закони и други одлуки и мерки на со-
јузните органи на власта, почитувањето на зако-
ните и законитоста/општата политичка положба, 
како и да ги следат и другите прашања што се 
важни за стопанскиот, културниот и социјалниот 
развиток на околијата. 

Членовите на Соборот на производителите осо-
бено го следат во изборната околија остварувањето 
на самоуправувањето на производителите и нивните 
социјално-економски права, извршувањето на обвр-
ските на стопанските организации спрема опште-
ствената заедница, како и работата на самоуправ-
ните установи во областа на стопанството и на со-
цијалното осигурување. 

Член 14 
Во вршењето на своите права и должности во 

изборната околија народните пратеници се должни 
за своите забелешки да го известуваат домот чии 
се членови односно Скупштината, нивните одбори 
и комисии и соодветниот собор и народниот одбор 
на околијата, и имаат право да им поднесуваат 
предлози за донесување одлуки и преземање мер-
ки за кои се надлежни овие претставнички тела. 

Член 15 
Народните пратеници се должни одвреме на-

време да им поднесуваат на избирачите на подрач-
јето на изборната околија извештај за својата пра-
теничка работа, за работата на домот чии се членови 
и на Скупштината. 

Народниот одбор на општината односно органот 
овластен за свикување собир на избирачите во сто-
панските организации, е должен да свика по пред-
лог од народниот пратеник собир на избирачите на 
кој ќе поднесе извештај пратеникот. 

Една третина од избирачите настанети на под-
рачјето за кое се одржува собирот на избирачите 
може да бара од член на Сојузниот собор да при-
суствува на Собирот на избирачите и да поднесе 
извештај за својата пратеничка работа, за работата 
на Сојузниот собор и на Скупштината, како и да 
ги сослуша предлозите и мислењата од собирот. 

Секои сто избирачи во стопанските организации 
на производителната група во која е пратеникот 
избран можат да , бараат од член на Собирот на 
производителите да присуствува на собирот на из-
бирачите во стопанската организација и да поднесе 
извештај за својата пратеничка работа, за работата 
на Соборот на производителите и на Скупштината, 
Бако и да ги сослуша предлозите и мислењата од 
собирот. 

Народниот пратеник е должен да се одзове 
на поканата од избирачите ако не е спречен со ра-
ботата на Скупштината или со други пратенички 
должности. 

Член 16 
Секој народен пратеник е должен да одреди по-

стојано место во изборната околија каде што можат 
избирачите во определено време да му поднесуваат 
Фвои предлози и мислења^ 

Член 17 
Членовите на Сојузниот собор се овластени да 

бараат од сите државни органи на околијата во 
која се избрани и од општините на подрачјето на из-
борната околија, како и од сите установи и сто-
пански организации на подрачјето на таа околија, 
податоци за нивната работа и послување, освен 
оние податоци за чие чување и соопштување важат 
посебни прописи. 

Членовите на Сојузниот собор можат да при-
суствуваат на седници на советите и на други тела 
на народните одбори и органите на самоуправните 
установи. Тие имаат право да го изложуваат на 
овие состаноци своето. мислење за прашањата на 
дневниот ред, но не можат да учествуваат во одлу-
чувањето. 

Со цел да се добијат податоци и утврди поло-: 
жбата во државните органи, во установите и во сто-
панските организации членовите на Сојузниот собор 
можат да му предлагаат на околискиот собор или на 
народниотч,одбор на околијата отворење анкета и 
самите да земат учество во таква анкета. 

Член 18 
Членовите на Соборот на производителите ги 

имаат спрема државните органи на околијата во 
која се избрани и на општините на подрачјето на 
изборната околија што се занимаваат со стопанство-
то, како и спрема стопанските установи, установите 
за социјално осигурување и стопанските организа-
ции на подрачјето на изборната околија, правата и 
должностите што им одговараат на правата и дол-
жностите што ги имаат членовите на Сојузниот со-
бор спрема државните органи, установите и стопан-
ските организации. 

Тие можат да присуствуваат на состаноци на 
работните колективи, на седници на работничките 
совети на стопанските организации, на собранија на 
земјоделските задруги и на седници на управните 
тела на установите за социјално осигурување и 
имаат право на тие состаноци да го изложуваат 
своето мислење за прашањата на дневниот ред, но 
не можат да учествуваат во одлучувањето. 

Член 19 
Народните пратеници ги вршат правата и дол-

жностите во изборната околија во согласност со 
одредбите од Уставот и законите. 

Народните пратеници не можат лично да вр-
шат никакви акти на власт ниту да издаваат какви 
и да било наредби. Тие ги изнесуваат своите пред-
лози и забелешки што се однесуваат до работата 
на државните органи, на установите и стопанските 
организации на седници на соодветните претстав-
нички тела и нивните одбори и комисии. 

Ако правникот ги пречекори правата опреде-
лени со овој закон, заинтересираниот орган, уста-
нова и организацијата можат против таквата рабо-
та на пратеникот да му стават свој приговор на до-
мот чиј член е пратеникот. 

Г л а в а II 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗБИРАЊЕТО И ОТПО-ј 

ВИКОТ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
1. Избирање 

Член 20 
Општите избори за народни пратеници за Со-

јузната народна скупштина, како и за пооделни 
нејзини домови ги распишува Сојузниот извршен 
совет. 

Изборите за Сојузната народна скупштина мо-
раат да бидат распишани пред да истече послед-
ниот ден на периодот за кој Скупштината е избра-
на. Во случај да се распушти Скупштината или 
еден нејзин дом пред да истече времето за кое 
Скупштината е избрана, Сојузниот извршен совет 
ќе распише избори најдоцна седмиот ден од дено?, 
кога е донесена одлуката за распуштањето на: 
Скупштината или на нејзиниот дом. 
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Од денот на распуштањето на. Скупштината или 
на еден нејзин дом до денот на изборите не може 
да помине повеќе од три ни помалку од два ме-
сеца. 

Член 21 
Новоизбраната Сојузна народна скупштина се 

состанува најдоцна триесеттиот ден по одржаните 
избори. 

Првиот состанок на новоизбраната Скупштина 
го свикува и отвора претседателот на последната 
Скупштина. 

Ако претседателот во определениот срок не ја 
свика новоизбраната Скупштина, најмалку 20 пра-
теници можат сами да ја свикаат Скупштината. 

Член 22 
Изборите за народни пратеници што за Сојуз-

ниот собор ги избираат граѓаните се вршат во истиот 
ден во целата Федеративна Народна Република Ју-
гославија, и тоа в недела. 

Изборите за народни пратеници за Соборот на 
производителите можат да се одржат во разни дни 
по производителните групи. 

Помеѓу денот на изборите за еден и за друг дом 
не смее да помине повеќе од седум дена. 

Ако изборите за Сојузниот собор се вршат во 
истиот ден кога и изборите за републичкиот, По-
краинскиот или Обласниот собор, изборите можат 
да се вршат и на истите избирачки места," но 
спроведувањето на изборите мораат да го раково-
дат посебни избирачки одбори и сите изборни деј-
ствија мораат да се вршат одделно за секој собор. 

На ист начин ќе се постапи ако се вршат исто-
времено избори за Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина и за соборите на 
производителите на народните републики, на Авто-
номната Покраина и Автономната Област. 

Член 23 
Изборите за народните пратеници што за Сојуз-

ниот собор ги избираат републичките собори, По-
краинскиот или Обласниот собор мораат да бидат 
извршени пред денот на првиот состанок на ново-
избраната Сојузна народна скупштина. 

Член 24 
Сојузниот собор и Соборот на производителите 

на Сојузната народна скупштина се избираат на 
четири години. 

Почетокот нЗЃ овој период се ,смета од денот 
кога е одржан првиот состанок на Скупштината. 

Член 25 
Народните пратеници за Сојузниот собор ги 

избираат: 
1) граѓаните непосредно, и 
2) републичките собори, Покраинскиот собор и% 

Обласниот собор. 
Граѓаните избираат народни пратеници за Со-

јузниот собор врз основа на општо, еднакво и не-
посредно избирачко право, по нормата: еден пра-
теник на 60.000 жители. 

Републичкиот собор на секоја народна репу-
блика избира за Сојузниот собор десет- пратеници, 
Покраинскиот собор шест, а Обласниот собор че-
тири пратеници. 

Член 26 
Правото да избираат пратеници за Сојузниот 

собор го имаат државјаните на Федеративна Народ-
,на Република Југославија што имаат избирачко 
право според одредбите од Законот за избирачките 
списоци. 

За народен пратеник што го избираат граѓаните 
непосредно, може да биде избиран за Сојузниот 
собор секој југословенски државјанин што има из-
бирачко право. 

За народен пратеник што за Сојузниот собор го 
избира републичкиот, Покраинскиот или Обласниот 
собор може да биде избиран само член на тој 
собор. 

Член 27 
Народните пратеници за Соборот на произво-

дителите, како претставници на производителите 
запослени во производството, транспортот и тргови-
јата, ги избираат изборните тела што се формираат 
според одредбите од овој закон. 

Избирањето на пратениците за Соборот на прои-
зводителите се врши по производителски групи. 

Производителските групи се: 
1) групата на индустријата, трговијата и занает-

чиството, која ги опфаќа работниците и службеник 
ците на работа во индустријата, рударството, шу^ 
марството, градежништвото, транспортот, поштен-
ско-телеграфско-телефонската служба, трговијата, 
угостителството, комуналната дејност и во занает-
чиството, како и занаетчиите; 

2) групата на селското Стопанство, која ги оп-
фаќа земјоделците што се членови на земјоделските 
задруги и членовите на нивните домаќинства што 
се занимаваат со земјоделство, работниците и слу-
жбениците на селскостопанските добра, работниците 
и службениците на земјоделските задруги и ,други 
селскостопански работници. 

Од вкупниот број членови на Соборот на прои-
зводителите се избира во секоја производителска 
група оној број пратеници што му е сразмерен на 
учеството на групата во просечниот вкупен опште-
ствен производ на Федеративна Народна Република 
Југославија за последните три години, утврден врз 
основа на ститистичките податоци за извршување 
на сојузниот општествен план во тие години. 

Во рамките на секоја производителска група 
пратеници се избираат по нормата: еден пратеник 
на еднаков број производителско население. 

За пратеник за Соборот на производителите 
може да биде избиран секој производител што к 
припаѓа на производителската група во која се вр-
ши избирањето и кој има избирачко право според 
одредбите од Законот за избирачките списоци. За 
пратеник за'Соборот на производителите може да 
биде избиран и функционер на синдикална или 
задружна организација што е избран за функцио-
нер од производителите. 

Вкупниот број на пратениците што се избира 
за Соборот на производителите се определува согла-
сно нормата: еден пратеник на 70.000 производител-
ско население. 

Производителското население го сочинуваат 
производителите заедно со членовите на нивните 
домаќинства што ги издржуваат тие. 

Член 28 
Членовите на соборите на производителите на 

народните одбори на околиите од подрачјето на 
изборната околија избрани во производителската 
група во која се избира пратеник, сочинуваат един-
ствено изборно тело. 

Во народната република која нема околии, из-ч 
борното тело. го сочинуваат членовите на соборите 
на призводителите на народните одбори на општи-
ните од подрачјето на изборната околија, избрани 
во производителската група во која се избира пра-
теник. 

Секој член на изборното тело гласа со онолкав 
број гласови колку што во околијата односно во оп-
штината на него сразмерно доаѓаат производители 
од онаа производителска група во која е избиран за 
член на соборот на производителите. 

Член 29 
Бројот на жителите се утврдува според пода-

тоците од последниот попис на населението, при 
што се зема во обѕир и зголемувањето на населеа 
нието што настапило во тоа меѓувреме, според случ 
жбените статистички податоци. 

Бројот на производителското население се утврр 
дува според последните службени статистички по-
датоци што постојат. 

Член 30 
Изборите за народните пратеници што за Сојуза 

ниот собор ги избираат граѓаните и изборите за нач 
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родните пратеници за Соборот на производителите 
се вршат по изборни околии. 

Во секоја изборна околоја се избира еден пра-
теник. 

Ако во една административна околија се избира 
за Соборот на производителите повеќе од еден пра-
теник, за сите изборни околии на подрачјето на та-
квата околија се формира само едно изборно тело, 
и тоа го врши изборот на сите пратеници што се 
избираат во соодветната производителска група 
во таа околија. -

Член 31 
Правото да предлагаат кандидати за народни 

пратеници што ги избираат граѓаните за Сојузниот 
собор, го имаат собирите на избирачите, како и бро-
јот на избирачи определен со овој закон. 

Правото да предлага кандидати за пратеници 
што за Сојузниот собор ги избира републичкиот, 
Покраинскиот или Обласниот собор, го има со овој 
закон определен број членови на соодветниот собор. 

Правото да предлагаат кандидати за пратеници 
што се избираат за Соборот на производителите го 
имаат собирите на избирачите по стопанските орга-
низации, како и со овој закон определен број про-
изводители. 

Член 32 
Исто лице не може да биде кандидат за народен 

пратеник за Сојузниот собор и за Соборот на про-
изводителите. 

Исто лице не може во Сојузниот собор истовре-
мено да има мандат на пратеник избран непосредно 
од граѓаните и мандат на пратеник избран од репу-
бличкиот, Покраинскиот или Обласниот собор. 

Исто лице може да биде кандидат само во една 
изборна околија. 

Член 33 
Заради утврдување на кандидатите што ќе им 

се предложат на собирите на избирачите, се фор-
мира кандидациона конференција за подрачјето на 
целата изборна околија. 

Кандидационата конференција ја сочинуваат 
делегатите што ги избираат соборите на избирачите 
од подрачјето на изборната околија. 

- Член 34 
За народен пратеник избран е оној кандидат 

што го добил мнозинството гласови предвидено во 
членот 140 односно членот 188 на овој закон. 

Член 35 
Службеник во државнната управа или судија 

што ќе биде избран за народен пратеник престанува 
да биде државен службеник кога ќе му биде вери-
фициран мандатот. 

2. Отповик 
Член 36 

Избирачите имаат право да го отповикаат народ-
ниот пратеник ако тој повеќе ја нема нивната до-
верба. 

Член 37 
Член на Сојузниот собор избран непосредно од 

граѓаните може да биде отповикан од избирачите на 
изборната околија во која е избран. 

Член на Сојузниот собор што го избрал репу-
бличкиот, Покраинскиот или Обласниот собор, може 
да биде отповикан од соборот што го избрал. 

Член на Соборот на производителите може да 
биде отповикан од изборното тело што го избрало. 

Член 38 
Правото да ја започнат постапката за отповик 

на народен пратеник избран за Сојузниот собор го 
имаат собирите на избирачите и група избирачи 
односно членовите на претставничкото тело што го 
избрало пратеникот. 

Правото да ја започнат постапката за отповик на 
народен пратеник избран за Соборот на произво-
дителите го имаат собирите на избирачите во сто-
панските организации и група производители. 

Правото на иницијатива за свикување собири на 
избирачи заради започнување постапка за отповик 
кп народен пратеник го има и околискиот собор на 

народниот одбор на околијата на чие подрачје пра-
теникот е избран, односно една третина членови 
на изборното тело што го избрало. 

Во народната република која нема околии пра-
вото на иницијатива за започнување постапка за 
отповик на член на Сојузниот собор според прет-
ходниот став го имаат половина општински собори 
на народните одбори на општините од подрачјето 
на изборната околија. 

Член 39 
Член на Сојузниот собор избран непосредно од 

граѓаните е отповикан ако за отповикот гласало 
мнозинството од сите избирачи од изборната 
околија. 

Член на Сојузниот собор што го избрал репу-
бличкиот, Покраинскиот или Обласниот собор е от-

повикан ако за неговиот отповик гласало мнозин-
ството од сите членови на тој собор. 

Член на Соборот на производителите е отпо-
викан ако членовите на изборното тело, со мнозин-
ство гласови во смисла на членот 28 став 3 од овој 
закон, гласале за неговиот отповик. 

Член 40 
Народниот пратеник престанува да биде член на 

Сојузната народна скупштина од денот кога е извр-
шен отповикот. 

Во случај на отповик на. народен пратеник, на 
местото од отповиканиот пратеник се врши избирање 
на нов. Отповиканиот народен пратеник не може да 
биде кандидат на тоа избирање. 
3. Заеднички одредби за избирањето и отповикот 

Член 41 
,Избирачите гласаат лично. 
. Никој не може да гласа преку полномошник. 

Член 42 
Ниеден граѓанин кој според законот има изби-

рачко право не може да биде лишен од правото да 
гласа на изборите или при гласањето за отповик, 
ниту спречен да гласа. 

Во времето од пет дена пред па до три дена по 
изборите државните органи и службените лица 
не можат да ги повикуваат избирачите, освен ако 
е очигледно дека одзивањето на поканата не го 
спречува избирачот да го искористи своето изби-
рачко право. 

Член 43 
Гласањето е тајно и се врши со гласачки лив-

чиња. 
Член 44 

Се обезбедува слободата на определувањето на 
избирачите и тајноста на гласањето . 

Ниеден државен орган или службено лице не 
може во никој случај да го повика избирачот на 
одговорност за гласањето ниту од него да бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал, односно 
дали гласал за или против отповикот. 

Член 45 
Спроведувањето на изборите за народни пра-

теници за Сојузната народна скупштина го рако-
водат изборни комисии и избирачки одбори. 

' Кога избирањето на пратеници за Сојузниот со-
бор го врши републичкиот, Покраинскиот или Обла-
сниот собор, спроведувањето на изборите го рако-
води само соодветниот собор. 

Истите органи го раководат спроведувањето на 
отповикот на народен кратеник. 

Органите за спроведување на изборите се неза-
висни во својата работа од сите други државни 
органи и работат според законот и други прописи 
донесени врз основа на законот. 

Г л а в а III 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 46 
Комисиите за спроведување на изборите се: 
1) Сојузната изборна комисија со седиште во 

Белград^ 
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2) изборните комисии на народните републики 
со седишта во главните градови на народните ре-
публики, 

3) Изборната комисија на Автономната Покраина 
Војводина со седиште во Нови Сад, 

4) Изборната комисија на Автономната Косов-
ско-метохиска Област со седиште во Приштина, 

5) околиските изборни комисии со седишта на 
подрачјата на изборните околии. 

Член 47 
Сојузната изборна комисија и републичките из-

борни комисии ги сочинуваат: претседател, секре-
тар и пет члена. 

Изборните комисии на автономните единици ги 
сочинуваат: претседател, секретар и три члена, 

Околиските изборни комисии ги сочинуваат: 
претседател, секретар и еден член. 

На претседателот и на членовите на изборната 
комисија им се определуваат земеници. 

Член 48 \ 
Сојузната изборна комисија ја именува Соју-

зниот извршен совет, а другите изборни комисии ги 
именува Сојузната изборна комисија. 

Претседателот на Сојузната изборна комисија и 
неговиот заменик се именуваат од редот на судиите 
на Сојузниот врховен суд. 

Сојузната изборна комисија се именува најдоцна 
за три дена по објавувањето на одлуката^за распи-
шување на изборите за народни пратеници за Со-
јузната народна скупштина. 

Претседателот на републичката изборна коми-
сија и неговиот заменик се именуваат од редот на 
судиите на републичкиот врховен суд, а претседа-
телот на Изборната комисија на Автономната По-
краина Војводина и неговиот заменик се именуваат 
од редот на судиите на Врховниот суд на Автоном-
ната Покраина Војводина. 

Претседателите на други изборни комисии и 
нивните заменици се именуваат од редот на судиите, 
а во недостиг на судии може за заменик на прет-
седателот да се именува и друго лице. 

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавуваат во „Службен лист на ФНРЈ". 

Член 49 
Сојузната изборна комисија: 
1) ги обезбедува техничките подготовки на из-

борите, а особено изборните материјали (гласачки 
кутии, гласачки ливчиња и друго) за сите органи 
што ги спроведуваат изборите; 

2) им дава упатства на изборните комисии по 
сите прашања во поглед на спроведувањето на 
изборите; 

3) врши надзор над работата на сите дфуги из-
борни комисии; 

4) ги објавува резултатите за изборите на пра-
теници за Сојузната народна скупштина како и 
резултатот на гласање за отповик; 

5) врши други задачи според одредбите од овој 
Закон. 

Член 50 
Републичките изборни комисии: 
1) го обезбедуваат извршувањето на техничките 

подготовки за изборите на територијата на народ-
ната република; 

2) им даваат упатства на изборните комисии 
на Автономната Покраина и Автономната Област 
и на околиските изборни комисии за работата на 
спроведувањето на изборите; 

3) вршат надзор над работата 'на околиските 
изборни комисии и избирачките одбори; 

4) вршат други задачи според одредбите од овој 
закон. 

Член 51 
^ Изборните комисии на Автономната Покраина 

1/1 Автономната Област: 
1) го обезбедуваат извршувањето на техничките 

подготовки за изборите на подрачјето на Покраината 
односно Областа; 

2) им даваат на околиските изборни комисии 
упатства за работа на спроведувањето на изборите 
врз основа на упатствата од Сојузната и републич-
ката изборна комисија; 

3) вршат надзор над работата на околиските 
изборни комисии; 

4) вршат други задачи според одредбите од овој 
закон. 

Член 52 
Околиските изборни комисии: ^ 
1) вршат технички подготовки на изборите; 
2) назначуваат избирачки одбори за раководе-

ње на гласањето на изборите за народни пратени-
ци за Сојузниот собор и за Соборот на производи-
телите, како и за раководење на гласањето за от-
повик на тие пратеници; 

3) се грижат за правилната работа на избирач-
ките одбори и вршат надзор над нивната работа; 

4) ги потврдуваат кандидатурите за избирање 
пратеници што за Сојузниот собор ги избираат гра-
ѓаните како и кандидатурите за избирање прате-
ници што се избираат за Соборот на производите-
лите; 

5) ги утврдуваат резултатите на изборите за 
пратеници што за Сојузниот собор ги избираат гра-
ѓаните како и резултатите на изборите за пратени-
ци што се избираат за Соборот на производителите 
и прогласуваат кој кандидат е избран за пратеник 
на нивното подрачје; 

, 6) издаваат соопштенија за резултатите на из-
борите на своето подрачје; 

7) вршат други задачи според одредбите од овој 
закон. 

Околиска изборна комисија се формира во се-
која изборна околија за избирање пратеник за Со-
јузниот собор. Сојузната изборна комисија опреде-
лува која од овие комисии ќе биде надлежна за 
спроведување на изборите за пратеници за Соборот 
на производителите за одделна изборна околија. 

Член 53 
Изборните комисии се постојани. 

Член 54 
Гласањето при изборите односно отповикот на 

народни пратеници го раководат избирачки одбори. 
Избирачки одбори се формираат во секое место во 
кое се врши гласањето (избирачко место) и во се-
кое изборно дело за избирање пратеник за Соборот 
на производителите. 

Избирачките одбори ја обезбедуваат правилно-
ста и тајноста на гласањето. 

Избирачките одбори се состојат од претседател 
и два члена. 

На претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор им се определуваат заменици. 

Два члена од избирачкиот одбор што се форми-
ра на избирачките места, како и нивните заменици, 
мораат да бидат од подрачјето на општината на кое 
се наоѓа избирачкото место. Претседателот и чле-
новите на избирачкиот одбор што се формира во из-
борното тело, како и нивните заменици, се имену-
ваат од редот на членовите на изборното тело. 

Надлежната изборна комисија ќе му издаде на 
претседателот на избирачкиот одбор акт за назна-
чување на избирачкиот одбор. 

Член 55 
Член на изборна комисија или на избирачки од-

бор, как(Ј и негов заменик, може да биде граѓанин 
кој има избирачко право. 

Членовите на изборна комисија и на избирачки 
одбор, како и нивните заменици, не можат да бидат; 
кандидати за народни пратеници. Во случај на кан^ 
дидирање им престанува должноста на член одно-
сно заменик во тие органи. 

За член на изборна комисија или на избирач,ки 
одбор, како а за нивни заменик, не може да биДв 
назначен пратеник за чиј отповик се гласа, 



Среда, 11 декември 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА" 'ФНРЈ Број 51 - Страна 903 

Член 56 
Органите за спроведување на изборите и на 

отповикот одлучуваат со мнозинство гласови на си-
те свои членови. 

Околиската изборна комисија и избирачките 
одбори можат да одлучуваат само во полн состав. 

Член 57 
Народните одбори и други државни органи се 

должни да им даваат помош на изборните комисии 
и на избирачките одбори во извршувањето на нив-
ните задачи. . ' 

По барање од изборните комисии државните 
-органи, стопанските и општествените организации 
се должни да им ги дадат сите подароци потребни 
за нивната работа. 

Г л а в а IV 
ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУ-

ЗНИОТ СОБОР 
А. Избирање пратеници што ги избиваат грабаните 

непосредно 
% 1. Изборни околии 

Член 58 
Сојузниот извршен совет го утврдува вкупниот 

број народни пратеници што во изборните околии 
се избираат за Сојузниот собор, и тој број пратени-
ци го распоредува, на одделни народни републики. 
Во народната република не може да се избираат 
повеќе народни пратеници отколку што и припаѓа 
според бројот на нејзините жители. Ако со поделба-
та на бројот на пратениците на народни републики 
спрема нормата не би бил распореден вкупниот 
број пратеници, преостанатиот број пратеници се 
распоредува на оние народни републики кои по ред 
имаат најголем остаток. 

Поделбата на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија на изборни околии за 
избирање пратеници за Сојузниот собор ја врши 
Сојузниот извршен совет во согласност со републич-
ките извршни совети. Одлуката за тоа Сојузниот 
извршев совет ја донесува најдоцна петтиот ден по 
распишувањето на изборите. 

- Член 59 
Изборните околии за избирање народни пра-

теници за "Сојузниот собор се формираат сагласно 
нормата, на секои 60.000 жители да се избира, по 
правило, еден пратеник,. 

Секоја административна околија избира најмал-
ку еден пратеник. ^ 

Административната околија која според бројот 
на жителите избира двајца Или повеќе пратеници, 
се дели на онолку изборни околии колку што се 
избираат пратеници. 

2. Предлагање кандидати 
а) од с о б и р и т е н а и з б и р а ч и т е ' 

Член 60 
Собирите на избирачите се свикуваат заради 

избирање на делегати за кандидационата конфе-
ренција, како и заради одлучување за кандидатите 
што ги предложила кандидационата конференција. 

Собирите на избирачите во смисла на овој за-
кон се одржуваат за подрачјата за кои се одржу-
ваат собирите на избирачите за избирање одборни-
ци за општинскиот собор. 

Околиската изборна комисија најдоцна дееет-
тиот ден по објавувањето на одлуката за поделба 
на територијата на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија на изборни околии ќе ги објави 
со оглас сите подрачја за кои на подрачјето на из-
борната околија се одржуваат собирите на избира-
чите предвидени со овој закон. Огласот за тоа ќе 
се објави во седиштата на сите општини на подрач-
јето на изборната околија. 

Член 61 
Собирот на избирачите го свикува претседате-

лот на народниот одбор на онаа општина на чие 
подрачје собирот се одржува. 

Свикувањето на собирот на избирачите се обја-
вува на вообичаен начин најдоцна на три дена 
пред неговото одржување, со назначување на днев-
ниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржувањето на собирот 
се определува така што да ,се овозможи присуство 
на што-поголем број избирачи. . 

Член 62 
Правото да одлучуваат на собирот на избира? 

чите го имаат само оние лица што имаат избирачко 
право а се настанете на подрачјето за кое се одр-
жува собирот. 

Член 63 
Претседателот на Народниот одбор на" Општината 

или одборникот што ќе го определи тој го отвора со-
бирот на избирачите и ја раководи неговата работа 
додека не се избере претседателство на собирот. 

Работата на собирот на избирачите ја раководи 
претседателството на собирот, што на собирот го 
избираат избирачите од својата средина. Претседа-
телството на собирот се состои од претседавач и два 
члена. 

Собирот на избирачите избира од својата сре-
дина и двајца заверувачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачите се води 
записник што го потпишуваат претседавачот, запи-
сничарот и заверувачите на записникот. 0 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната е должен да му обезбеди на собирот на изби-
рачите записничар, но собирот може да избере за 
записничар и друго лице. 

Член 64 ' 
Претседателот на народниот одбор на општи-

ната и должен да го свика собирот на избирачите 
заради избирање делегати за кандидационата кон-
ференција најдоцна до Дваесет и петтиот ден "-од 
денот на распишувањето на изборите. 

Ако претседателот на народниот одбор на оџ-
штината не го 'свика собирот на избирачите во 
определениот срок, собирот ќе го свика во ната-
мошниот срок од пет дена надлежната - околиска 
изборна комисија. Во тој случај собирот го отвора 
и со неговата работа до изборот на претседател-
ство раководи одборник на народниот одбор на оп-
штината определен од околиската Изборна коми-
сија. 

Член 65 4 

На собирот на избирачите свикан заради изби-
рање делегати -за кандидационата конференција 
претседавачот, по извршениот избор на претседател-
ството, ја објавува целта за свикување на собирот^ 
и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита 
одредбите од чл. 66 и 67 на овој закон. 

Потоа предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој опфаќа избирале делегати за 
кандидационата конференција за изборната околија. 

Член 66 
Секој собир на избирачи од редот на избира- . 

чите од своето подрачје избира најмалку еден деле-
гат за кандидационата конференција. -

Ако на подрачјето за кое се одржува собирот на 
избирачи бројот на избирачите запишани во изби-
рачкиот список преминува 600, собирот на избира-
чите избира двајца делегати, а ако тој број преми-
нува 1.200 — тројца делегати. 

Околиската изборна комисија го определува 
бројот на делегати што ги избираат одделни собири 
на избирачи, и тоа го објавува во огласот од членот 
60 став 3 на овој закон. 

Член 67 
Делегатите за кандидационата конференција 

ги предлагаат најмалку пет избирачи. Овие избира-
чи можат да предложат онолку кандидати за деле-
гати колку се избираат делегати на собирот на из-
бирачите. 

По завршеното предлагање се пристапува кон 
гласање, т. е. кон избирање делегати за кандида-
ционата конференција. Собирот гласа посебно за ее-
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кој кандидат, по редот по кој се предложени. Гла-
сањето се врши јавно, и тоа со кревање рака. 

Во случај на потреба се врши пребројување на 
гласовите. Секои пет избирачи имаат право да ба-
раат да се изврши пребројување на гласовите. 

За делегати за кандидационата конференција , 
избрани се оние избирачи што добиле најголем број 
гласови од присутните избирачи. , 

При избирањето на делегати за кандидационата 
конференција избирачите можат да изнесуваат и 
мислење за кандидатите за народни пратеници за 
кои треба да, расправува кандидационата конфе-
ренција. 

На секој избран делегат му се издава полно- " 
мошно за изборот за делегат. Полномошното го пот-
пишува претседавачот на собирот на избирачите, а 
се заверува со печат на народниот одбор на оп-
штината. 

Член 68 
Записникот за работата на собирот на избира-

чите за избор на делегати за кандидационата кон-
ференција содржи особено: ден и час на почетокот 
и место на одржувањето на собирот; за кое подрач-
је се одржува собирот;' кој го свикал и го отво-
рил собирот; фамилијарно, татково и родено име 
на членовите на претседателството на собирот, на 
записничарот и на заверувачите на записникот; 
вкупен бр^ј на избирачите запишани во избира-
чкиот список за подрачјето за кое се одржува со-
бирот; број на присутните избирачи; дневен ред на 
собирот; кои кандидати биле предложени за деле-
гати на собирот; кои кандидати за делегати се при-
фатени и со колкав број гласови; на кој начин е 
утврден резултатот на гласањето; други околности 
од значење за работата на собирот, и час на завр-
шетокот на собирот. 

Член 69 . 
Околиската изборна комисија го свикува соста-

нокот на кандидационата конференција веднаш по 
истекот на срокот за одржувале на собирате на 
избирачите, а најдоцна до крајот на петтата Неде-
ла од денот на распишувањето на изборите. 

Претседателот на околиската изборна комисија 
ја отвора кандидационата конференција, ја објасну-
ва нејзината задача и начинот на работа и за таа 
цел ги чита одредбите од чл. 70 и 71 на овој закон. 

Околиската изборна комисија на кандидацио-
ната конференција и обезбедува записничар4. 

Член 70 
Кандидационата конференција избира верифи-

кационен одбор од пет членови заради испитување 
полномошната на делегатите. 

По извршената верификација, делегатите на со-
бирите на избирачите чии полномбтна се верифи-
цирани од својата средина избираат претседателство 
на кандидационата конференција, кое се состои од 
претседавач и од двајца членови. 

Кандидационата конференција од својата сре-
дина избира и двајца заверувачи на записникот. 

Во натамошната работа на кандидационата кон-
ференција учествуваат само делегатите чии пол по-
мошна се верифицирани. 

Член 71 
Претседавачот соопштува како единствена 

точка на дневниот ред да се утврдува претресот и 
утврдувањето на предлогот на кандидати за избор 
на народен пратеник во изборната околија. 

Секои пет делегати можат да предложат еден 
кандидат. Другите делегати можат да го изнесат 
своето мислење за ставените предлози. 

По претресот се пристапува кон утврдување на 
предлогот на кандидати. 

Кандидационата конференција гласа посебно за 
секој предложен кандидат, и тоа по оној ред по кој 
се предложени кандидатите. 

Од кандидатите. што се предложени прифатен 
е секој кандидат за кој гласале најмалку 40% од 
сите членови на кандидационата конференција. 

Гласањето се врши јавно, со кревање ракѕи 

За секој кандидат се утврдува со пребројување 
колку гласови добил. 

По утврдувањето на резултатот на гласањето, 
претседавачот Л ги објавува на конференцијата мо-
мињата на сите кандидати што кандидационата! 
конференција им ги предлага на собирите на изби^ 
раните и колку гласови добил секој од нив. 

Член 72 
За работата на кандидационата конференција 

се води записник што го потпишуваат претседаваа 
чот, записничарот и заверувавте на записникот. 

Записникот за работата на кандидационата кон-4 
ференција содржи особено: ден и час на почетоков 
и место на работата на конференцијата; за којаќ 
изборна околија се одржува конференцијата; кој јај 
свикал и ја отворил конференцијата; фамилијарно, 
татково и родено име на членовите на претседател^ 
ството, на записничарот и на заверувачите на за^ 
писникот; вкупен број на присутните делегати на 
собирите на избирачите; податоци за тоа дали на! 
сите делегати им се верифицирани полномотната^ 
односно на кои од нив не им се верифицирани и по-
ради кои причини; дневен ред на состанокот; кои 
лица се предложени за кандидати за народен пра-
теник од страна на делегатите; кои кандидати ед 
прифатени и бројот на гласовите што го добил секој: 
од нив; на кој начин е утврден резултатот на гласа-
њето; други околности од значење за работата на 
конференцијата, и час на завршетокот на конфе-
ренцијата. 

Член 73 
Врз основа на заклучокот на кандидационата 

конференција се составува предлог на кандидати, 
кој содржи фамилијарно, татково и родено име на 
сите кандидати што им го предлага кандидаци-
оната конференција на собирите на избирачите, и 
образложение за секој одделен кандидат. Кон се-. 
кој кандидат ќе се означи колку членови на канди-
дационата конференција гласале за него. Канди-
датите ќе се запишат по ред според бројот на добие-
ните гласови. Овај ,предлог го потпишува претседа-
телството на кандидационата конференција. , 

По завршетокот на работата кандидационата 
конференција својот предлог на кандидати за на-
роден пратеник го доставува на околиската из-
борна комисија. 

Околиската изборна комисија е должна на се^ 
кој ,претседател на народниот одбор на општина на1 

подрачјето на изборната /жолија веднаш да му до-
стави онолку заверени примероци од предлогот на 
кандидати колку што има собири на избирачи на 
подрачјето на неговата општина. 

Член 74 
Претседателот на народниот одбор на општи-

ната е должен најдоцна во срок од седум дена по 
завршетокот на работата на кандидационата кон-
ференција да го свика собирот на избирачите за-
ради утврдување на кандидатите. Ако претседате-
лот на народниот одбор на општината не го свика 
собирот на избирачите во определениот срок, со-
бирот ќе го свика во натамошниот срок од пет де-
на надлежната околиска изборна комисија. 

Собирот на избирачите свикан заради утврду-
вање на кандидатите за народни пратеници ,може да 
се одржи ако е присутна најмалку десетина од 

,вкупниот број на 'избирачите од подрачјето за кое 
се одржува собирот, но тој број не може да биде 
помал бд педесет. Ако вкупниот број на избирачи-
те на подрачјето за кое се одржува собирот е по-
мал од сто дваесет, собирот може да се одржи ако 
е присутна најмалку третина од вкупниот број на 
избирачите од тоа подрачје. 

Ако собирот на избирачите - не може да се одр-
жи поради тоа што не е присутен потребен број на 
избирачите органот надлежен за свикување на со-
бирот ќе свика нов собир на избирачите. 

Член 75 
Откога ќе се изврши избор на претседателство-

то на собирот на избирачите, претседавачот ја обја-
вува целта за свикување на собирот и начинот на' 
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неговата работа и за таа цел ги чита одредбите од 
чл. 31, 32 и 76 до 80 од овој закон. ^ 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната или одборник ѓиго ќе го определи тој е дол-
жен да му предаде потоа на претседателството на 
собирот на избирачите заверен примерок ћа пре-
длогот на кандидати штб го прифатила кандида-
ционата конференцр1Ја. 

Потоа на предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој опфаќа: 

1) соопштување и претресување на предлогот 
на кандидати 'што го прифатила кандидационата 
конференција и V 

2) утврдување на кандидатите. 

Член 76 
Претседавачот му го соопштува на собирот 

на избирачите предлогот на кандидати што го 
прифатила кандидационата конференција, заедно 
со образложението за секој предложен кандидат. 

Собирот н а ' избирачите потоа го, претресува 
предлогот на кандидати што го прифатила канди-
дационата конференција. Прво се претресува за 
кандидатот што добил најголем број гласови на 
кандидационата конференција, и така редум. 

Собирот на избиричите гласа посебно за секој 
од овие кандидати. Гласањето се врши по редот по 
кој се предложени кандидатите. 

Од предложените кандидати прифатен е секој 
оној кандидат за кого гласало мнозинството од при-
сутните избирачи. 

Гласањето се врши со кревање рака. 
Во случај на потреба""се врши пребројување на 

гласовите. По барање од секои пет избирачи пре-
бројување на гласовите се врши задолжително. 

Член 77 
Ако собирот на избирачите не прифати ниеден 

од кандидатите што ги предложила -кандидационата 
конференција,, собирот сам ќе ги утврди канди-
датите. 

Собирот на избирачите од својата средина из-
бира кандидациона комисија, чија Задача е врз 
основа на предлозити од избирачите да му поднесе 
на собирот на избирачите предлози на кандидати. 

Кандидациона комисија имаат право да пред-
ложат најмалку десет избирачи. 

Кандидационата комисија се состои од 7 до 15 
членови. 

По завршеното предлагање се пристанува кон 
гласање, т.е. кон избирање на кандидациона коми-
сија. Гласањето се врши за предложените листи во 
целина, и тоа јавно. 

Избрана е онаа кандидациона комисија што до-
била најголем број, гласови. 

Кандидационата комисија избира свој претсе-
дател од редот на своите членови. 

Член 78 
Секој избирач има право на кандидационата 

омисија да И предложи по еден кандидат за на-
оден. пратеник. Предлогот се поднесува усно. 

Откога е завршено предлагањето на кандида-
ти, кандидационата комисија се повлекува, ги испи-
лува предлозите поднесени од страна на избирачи-
ве и составува предлог на кандидати кој може да 
ги опфати само кандидатите што ги предложиле 
избирачите. 

На член на кандидационата комисија кој од 
Страна на избирачите ќе биде предложен за кан-
дидат и ќе се согласи да биде кандидат, му пре-
станува членството во комисијата. Ако поради тоа 
бројот на членовите на комисијата се намали, под 
седум, место членовите на кои им престанало член-
ството ќе се изберат нови членови на кандидаци-
оната комисија. 

Член 79 
Кога кандидационата комисија ќе ја заврши ра-

ботата, претседателот или еден од членовите на ко-
мисијата му го соопштува на собирот на избирачите 
предлогот Ма кандидати .што го прифатила комиси-
јата, со образложение за секој предложен кандидат. 

^ Собирот на избирачите потоа го претресува 
предлогот на кандидационата комисија. Ако во те-
кот на претресот се изнесат причини Против кан-
дидатите што ги предложила кандидационата ко-
мисија или се предложат други кандидати, 
кандидационата комисија задолжително ќе ги оцени 
истакнатите причини и предлози и ќе му поднесе 
на собирот на избирачите свој конечен предлог. 
Овој предлог може да ги опфати само кандидатите 
што ги предложиле избирачите. 

Во поглед на начинот на гласањето за канди-
датите што ги предложила кандидационата коми-
сија и" утврдувањето резултатот на гласањето вѕе 
жат одредбите од членот 76 ст. 3—6 на овој закон, 

Член 80 
ч Ако собирот ца избирачите не го усвои во це -̂

лина предлогот на кандидационата комисија, на 
истиот собир се избира нова кандидациона коми-
сија. . 

Во поглед на работата' на новоизбраната кан-
дидациона комисија и цостапката за утврдувања 
на кандидатите на собирот на избирачите важат 
претходните одредби. 

Член 81 
Записникот на собирот на избирачите содр-

жи особено: ден и час на почетокот и место на одр-
жувањето на собирот; за кое подрачје се одржува 
собирот; кој го свикал и го отворил собирот; фами-
лијарно, татково и родено име на членовите на 
претседателството на собирот, на записничарот и̂ на 
заверувачите на записникот; вкупен број на изби-
рачите запишани во избирачкиот список за подра-
чјето за кое се одрекува собирот; број на присут-
ните избирачи; дневен ред на собирот; кои 
кандидати биле предложени од Страна на кандида-
ционата конференција; кои кандидати се прифатени 
и со колкав број гласова; на кој начин е утврден 
резултатот на гласањето; други околности од зна-
чење за работата на собирот; и час на завршето-
кот на собирот. 

Ако собирот одлучил сам да ги утврди кан-
дидатите (член 77), во записникот ќе се внесе со-
ставот на избраната кандидациона комисија; кои 
кандидати биле предложени од страна на избира^ 
чите; предлог на кандидационата комисија за утвр-
дување на кандидатите; кои кандидати се прифа-
тени од страна на собирот на избирачите и со кол-
кав брф гласови; на кој начин е утврден резултатот 
на гласањето и други околности од значење за ра-
ботата на собирот. 

Член 82 
Врз основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите се состава предлог на кандидатура, кој со-
држи: 

1) означување дека предлогот се поднесува за 
избор на пратеник за Сојузниот собор, како и ,озна-
чување на изборната околија и денот на изборите; 

2) означување дека предлогот е, утврден на со-
бирот на избирачите и цитирање податоци за тоа 
во кое место и за кое подрачје е одржан собирот 
и кога; 

3) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеењето на секој од кандидатите утврдени на , 
собирот на избирачите. 

Предлогот на кандидатура на собирот на изби-
рачите го потпишува претседавачот на собирот наѓ 
избирачите. Покрај потписот се означува неговото! 
фамилијарно, татково и родено име, занимање и 
место на живеењето. Неговиот потпис мора да биде 
заверен од државниот орган надлежен за заверка 
или од народниот одбор на општината на чие по-
драчје е одржан собирот на избирачите. 

Кон предлогот на кандидатура на собирот наѓ 
избирачите мора. да се приложи записник за рабо-
тата на собирот на избирачите. 

Член 83 
Кандидат на собирите на избирачите станува 

секој кандидат што го предложила најмалку една 
четвртина од вкупниот број на собирите на избира-
чите на изборната околија или што го предложил^ 
собирите на избирачите што опфаќаат најмалку 
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една четвртина од сите избирачи што се запишани 
во избирачките списоци на подрачјето на изборната^ 
околија. ^ 

б) од г р у п а г р а ѓ а н и 
Член 84 

Предлогот на кандидатура што го поднесува 
група граѓани морали биде потпишан од најмалку 
двесте избирачи запишани во избирачкиот список 
на подрачјето на изборната околија. 

Предлагачите на кандидатура мора да ги има 
најмалку од половина на општините на подрачјето 

' на изборната околија. Од секоја од овие општини 
мора да ги има најмалку пет предлагачи. 

Член 85 
ч Предлогот на кандидатура што го поднесува 

група граѓани мора да содржи: 
1) означување дека предлогот се поднесува за 

избор на пратеник за Сојузниот собор, како и озна-
чување на изборната околија и денот на изборите; 

2) фамилијарно, татково и родено име и место 
на живеењето на кандидатот.^ 

Предлогот го потпишуваат сите предлагачи. По-
крај потписот на секој предлагач мора да биде 
означено неговото фамилијарно, татково и родено 
име, занимање и место на живеењето. Потписите 
на предлагачите мораат да бидат заверени од орга-
ноте надлежен за заверка или од народниот одбор 
на општината. 

Член 86 
Кон предлогот на кандидатура мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава"на кандидатот дека се согла-

сува со кандидадирањето, заверена од органот над-
лежен за заверка; 

2) потврда од надлежниот народен одбор на оп-
штината за кандидатот и за секој потписник дека 
се уведени во избирачкидт список. Оваа потврда 
може да се даде и на самиот предлог на канди-
датура. 

3. Потврдување на кандидатурата 
Член 87 

Предлогот на кандидатура од собирот на изби-
рачите и предлогот на кандидатска од група гра-
ѓани се поднесуваат до надлежната околиска из-
борна комисија најдоцна на дваесет и еден ^ен пред 
денот определен за одржување на изборите. 

Потписниците на предлогот на кандидатура од 
собирот на избирачите како и првите тројца потпи-
сници на предлогот на кандидатура од група гра-
ѓани се сметаат како џодносители на предлогот. 

Член 88 
Ако за исто лице е потврдена кандидатура за 

две или повеќе изборни околии или за пратеник 
на Сојузниот собор и на Соборот на производите-
лите, Сојузната изборна комисија ќе го повика кан-
дидатот во срок од 24 часа да се изјасни која од 
овие кандидатури сака да ја задржи, па втората 
односно сите други кандидатури ќе ги поништи и за 
тоа ќе ги извести, преку надлежната околиска из-
борна комисија, подносителите најдоцна за 24 часа 
од поништувањето на кандидатурата. Во случај 
кандидатот во определениот срок да не се изјасни 
за тоа која кандидатура ја задржува, Сојузната 
изборна комисија ќе ја поништи втората и секоја 
подоцнежна кандидатура' и за тоа ќе ги ^извести 
подносителите на пет начин и во истиот срок. 
Предлагачите на поништената кандидатура молсат 
најдоцна на десет дена пред денот на изборите 
да И предложат на околиската изборна комисија 
друг кандидат. 

Член 89 
Ист избирач може да биде предлагач само на 

Ј една кандидатура што ја поднесува група граѓани. 
Ако едно лице ќе потпише како предлагач два или 
повеќе предлози на кандидатура ќе се смета, за 
предлагач само на онаа кандидатура што е подне-
сена порано на потврда. 
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Член 90 
' Околиската изборна комисија ,ќе утврди веднаш 
по приемот на предлогот на кандидатура од соби-
рот на избирачите или на предлогот на кандида-
тура о^ група гра/ани дали е поднесен во опреде-
лениот срок и составен според одредбите од овој 
закон. 

Ако најде само формални недостатоци, таа, нај-
доцна 24 часа по приемот на предлогот, ќе РИ по-

. вика подносителите да ги отстранат недостатоците 
во срок од три дена. 

Ако околиската изборна комисија установи дека 
предлогот на кандидатура од одделен собир на изби-
рачи или предлогот на кандидатура од група гра-
ѓани е поднесен по истекот на срокот за поднесу-
вање предлози на кандидатури на потврда, или ако 
подносителите на предлогот не ќе постапат по неј-

. зината покана во смисла на претходниот став, ќе 
го отфрли со решение предлогот на кандидатура. 
За отфрлувањето на предлогот на кандидатура око-
лиската изборна комисија ќе ги извести подносите-
лите со доставување на решението најдоцна 48 часа 
по приемот на предлогот на кандидатура односно по . 
истекот на срокот за отстранување на недостато-
ците. 

Член 91 ^ 
Врз основа на примените предлози на кандида-

тури од собирите на избирачите, а откога ќе уста-
нови дека во нив нема недостатоци или дека утвр-
дените недостатоци се отстранети во определениот 
срок, околиската изборна комисија ќе утврди дали 
во поглед на предложените кандидати е исполнет 
условот од членот 83 на овој закон за утврдувањето 
на кандидатурата. 

Кога околиската изборна комисја ќе утврди дека 
кандидатот предложен од собирите на избирачите 
го исполнува условот од членот 83 на овој закон, 
ќе го повика кандидатот да поднесе во срок од 48 
часа писмена изјава за своето согласување со кан-
дидирањето, заверена од органот надлежен за завер-
ка, како и потврда од народниот одбор на општината' 
дека е уведен в6 избирачкиот список, ако. оваа 
изјава и потврда не И се веќе поднесени на таа 
комисија. 

Откога ќе биде постапено според претходниот 
став, околиската изборна комисија ќе ја потврди 
кандидатурата на оние кандидати што го исполну-
ваат условот од членот 83 на овој закон. 

Член 92 к 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
во поглед на одделни или сите кандидати не е 
исполнет условот од членот 83 од овој закон, таа 
со решение ќе утврди дека не се исполнети закон-
ските услови за потврда на соодветната кандида-
тура' цитирајќи ги утврдените недостатоци, и за тоа 
со доставување решение ќе ги извести подносите-
лите на сите соодветни предлози на кандидатура 
на. собирите на избирачите. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
одделен кандидат што го исполнува условот од чле-
нот 83 од овој закон не може според законот да 
биде избиран за народен пратеник или ако канди-
датот не постапи по нејзината покана во смисла 
на членот 91 став 2 од овој закон, таа со решение 
ќе го одбие, предлогот на кандидатура на собирите 

"на избирачите и за тоа со доставување решение 
ќе ги извести подносителите на сите соодветни пред-
лози на кандидатура на собирите на избирачите. 

Член 93 
Решението, за потврда на кандидатурата или за 

одбивање на предлогот на кандидатура на собирите 
на избирачите, односно решението со кое се утвр-
дува дека не се исполнети условите за потврда на 
кандидатурата на собирите на избирачите, околиска-
та изборна комисја ќе го донесе најдоцна 48 часа 
по истекот на срокот за поднесување предлози на 
кандидатури на потврда, односно по истекот на 
срокот што им е определен на подносителите за да 
ги отстранат недостатоците. 
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Во решението за потврда на кандидатурата ќе 
се означи денот и часот кога за соодветниот кан-
дидат е примен последниот предлог на кандидатура 
што е во смисла на членот 83 од овој закон потре-
бен за утврдување на кандидатурата од собирите 
на избирачите, и која е по ред кандидатурата на 
собирите на избирачите. 

Редот на, кандидатурите на собирите на изби-
рачите се определува според Бремето кога за опре-
делениот кандидат е примен последниот предлог на 
кандидатура кој во смисла на членот 83 од овој 
закон е потребен за утврдување на кандидатурата 
од собирите на избирачите. Ако последниот предлог 
на одделен собир на избирачи потребен за утврду-
вање на кандидатурата опфаќа исти два или повеќе 
кандидати што се опфатени и во претходните пред-
лози, редот на нивните кандидатури се опредлува 
според редот по кој се цитирани имињата на тие 
кандидати во предлогот. 

Член 94 
Ако во предлогот на кандидатура од група гра-

ѓани нема недостатоци или ако тие бидат отстра-
нети, околиската изборна комисија ќе ја потврди 
кандидатурата најдоцна 48 часа по приемот на пред-
логот на кандидатура и ќе го означи денот и часот 
кога е примена и која е по ред. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
предложениот кандидат според законот не може да ^ 
биде избиран за народен пратеник, таа најдоцна 48 
часа по приемот на предлогот на кандидатура ќе 
го одбие предлогот на кандидатура и за тоа ќе ги 
извести подносителите со доставување на решение. 

Член 95 
Ако предлогот на кандидатура од собир на изби-

рачи или предлогот на кандидатура од група гра-
ѓани им бил вратен на подносителите заради отстра-
нување на формалните недостатоци, а подносителите 
во определениот срок ќе постапат според забелеш-
ките на изборната комисија, ќе се смета дека е пред-
логот поднесен во времето кога првпат и е поднесен 
на изборната комисија. 

Член 96 
Околиската изборна комисија ќе објави во своите 

службени простории за секоја потврдена кандида-
тура, веднаш по нејзината потврда дека кандидату-
рата е потврдена. Ова објавување је Заменува до-
ставата на решението за потврда на кандидатурата. 

За потврдата на кандидатурата околиската из-
борна комисија со решение ќе ја извести републич-
ката и Сојузната изборна комисија, а во Автоном-
ната Покраина и Автономната Област и изборната 
комисија на Автономната Покраина односно Авто-
номната Област, 

Член 97 
Ако до истекот на срокот за поднесување пред-

лози на кандидатура на потврда (член 87 став 1) 
ниеден кандидат во смисла на членот 83 од овој 
закон не станал кандидат, најмалку дваесет изби-
рачи настанети на подрачјето за кое се одржува 
собирот на избирачи може да бара од претседателот 
на народниот одбор на општината да свика нов со-
бир на избирачи заради предлагање нови кандидати. 
Претседателот на народниот одбор е должен по 
ваквото барање да го свика собирот на избирачите 
најдоцна 24 часа по приемот на предлогот. Од денот 
на приемот на предлогот до денот определен за 
одржување на собирот не смеат да поминат повеќе 
од три дена. Ако претседателот на народниот одбор 
не го свика во определениот срок собирот на изби-
рачите, собирот можат да го свикаат самите пред-
лагачи, за што се должни писмено да ја известат 
надлежната околиска изборна комисија. Во тој слу-
чај собирот на избирачите го отвора и неговата 
работа ја раководи додека не се избере претседател-
ство еден од предлагачите. 

Предлогот на кандидатура од собирот на изби-
рачи за нови кандидати се поднесува најдоцна на 
десет дена пред денот на изборите. 

Во поглед на работата на собирот на избира-
чите свикан според ставот 1 на овој член важат 
одредбите од чл. 62, 63, 74, 75 и 77 до 82. 

Член 98 
Во случај на смрт на кандидат од потврдена 

кандидатура собирите на избирачи односно група 
граѓани што ја предложиле кандидатурата можат 
наместо умрениот кандидат да и' предложат на 
околиската изборна комисија на, потврда нов кан-
дидат. Кандидатурата на новиот кандидат го за-
држува редот што го имала кандидатурата на ум-
рениот кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите на изби-
рачи заради предлагање нов кандидат и работата 
на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 и 
3 од овој закон. 
^ Предлогот на нова кандидатура што ја предлага 

група граѓани мора да биде потпишан од определен 
број избирачи (член 84) од кои најмалку сто мораат 
да бидат избирачи што ја предложиле кандидатура-
та на умрениот кандидат. 

Предлогот на кандидатура, во смисла на претход-
ните ставови се поднесува до изборната комисија 
најдоцна на десет дена пред денот на изборите. 

Член 99 
Собирите на избирачите односно група граѓани 

што ја предложиле потврдената кандидатура можат 
таа да ја повлечат. 

Потврдената кандидатура можат да ја повлечат 
најмалку две третини од собирите на избирачи од-
носно од предлагачите што ја предложиле. 

Собирите на избирачи односно групи граѓани 
можат најдоцна на десет дена пред денот на избо-
рите место кандадитот чија кандидатура е повле-
чена да И предложат на надлежната околиска из-
борна комисија на потврда кандидатура на друг 
кандидат. 

Во поглед на свикувањето на собирите на изби-
рачи заради одлучување за повлечување на потвр-
дената кандидатура односно заради предлагање нов 
кандидат и работата во тие собири важат одредбите 
од членот 97 ст. 1 и 3 на овој закон. 

Член 100 
Секој кандидат може да се откаже од потвр-

дената кандидатура. 
Откажувањето од кандидатурата и се поднесува 

писмено на надлежната околиска изборна комисија. 
,Во случај на откажување собирите на изби-

рачи односно група граѓани што ја предложиле 
кандидатурата на кандидатот што се откажал мо-
жат, и тоа најдоцна на десет дена пред денот на 
изборите, да и предложат на потврда на надлеж-
ната околиска изборна комисија кандидатура на 
друг кандидат. 

Во поглед свикувањето на собирите на избира-
чите заради предлагање нов кандидат и работата 
на тие собири важат одредбите од членот 97 ст. 1 
и 3 на овој закон. 

Член 101 
Ако кандидатурата биде поништена или по-

влечена, или кандидатот се откаже од потврдената 
кандидатура или умре, та новата кандидатура не 
биде поднесена најдоцна до 10 дена пред денот на 
изборите, изборите ќе се спроведат определениот 
ден врз основа на преостанатите потврдени канди-
датури, 

Ако еден од кандидатите од потврдената Кан-
дидатура умре'во времето од 10 дена пред денот 
на изборите или ако во случаите од претходниот 
став нема ниедна потврдена кандидатура, избори-
те не ќе се спроведат определениот ден туку четвр-
тата наредна недела. 

Во случаите од претходниот став предлозите на 
нови кандидатури се поднесуваа најдоцна на 
десет дена пред денот дополнително определен за 
избори во таа изборна околија. 

Ако во случаите од ставот 2 на овој член Кан-
дидатот го предложиле собирите на избирачите, 
надлежната околиски изборна комисија ќе ја свика 
порано избраната, кандидациона конференција нај-
доцна пет дена, а собирите на избирачите заради 
утврдување новиот кандидат најдоцна десет дена од 
денот првобитно определен за избори. 
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Член 102 
Во случаите од чл. 98 до 101 во поглед на 

утврдувањето на новите кандидати на собирите на 
избирачите и во поглед на кандидатурите на тие 
кандидати важат одредбите од чл. 74, 75 и 77 до 
80 на овој закон. 

Надлежната изборна комисија ќе постапи нај-
бргу со такви предлози на кандидатури во смисла 
на одредбите од овој закон за потврдување на 
кандидатурите. 

4. Објавување и огласување на кандидатурите 
Член 103 

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 
на десет дена пред денот на изборите да го објави 
во „Службен лист на ФНРЈ" списокот на сите по-
тврдени кандидатури. 

Во случаите од чл. 88 и 97 до 101 на овој закон, 
Сојузната изборна комисија ќе ги објави на ист 
начин дополнително потврдените кандидатури нај-
доцна на пет дена пред денот на изборите. 

Член 104 
Околиската изборна комисија е должна да ја 

огласи секоја потврдена кандидатура веднаш по 
нејзиното потврдување а најдоцна на петнаесет 
дена пред денот на изборите. Во случаите од чл. 88 
и 97 до 101 на овој закон изборната комисија ќе 
ги огласи потврдените кандидатури најдоцна на 
пет дена пред денот на изборите. 

Огласот ќе содржи назив на изборната околија, 
како и фамилијарното, татковото и роденото име 
и местото на живеењето на кандидатот. Огласот на 
една кандидатура мора по бојата да се разликува 
од огласите на другите кандидатури. Бојата на огла-
сите ја определува околиската изборна комисија. 

Член 105 
Околиската изборна комисија ќе обезбеди огла-

сите на кандидатурите да бидат изложени во сите 
места на изборна околија најдоцна на пет дена пред 
денот на изборите. На секое избирачко место ќе му 
се достави најмалку по еден примерок од огласот 
на секоја потврдена кандидатура најдоцна на пет 
дена пред денот на изборите. 

5. Избирачки места и изборни материјали 
Член 106 

Гласањето на изборите за народни пратеници 
што ги избираат граѓаните непосредно за Сојузниот 
собор се врши на избирачките места што ги опре-
делува околиската изборна комисија по предлог од 
народниот одбор на општината. Изборната комисија 
ги определува избирачките места најдоцна на пет-
наесет дена пред денот на изборите. 

На секое избирачко место на подрачјето на 
една општина му се определува реден број. 

Најмалку на пет дена пред денот на изборите 
изборната комисија ќе објави во сите места на 
подрачјето на изборната околија кои избирачки 
места се установени, со назначување кои избирачи 
ќе гласаат на кое избирачко место. 

Член 107 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно пет 
стотини избирачи. Во болниците, санаториуми^, 
родилните домови, инвалидските домови и слични 
установи во кои има повеќе од дваесет и пет изби-
рачи ќе се установи посебно избирачко место. 

За избирачкото место ќе се определува посебна 
просторија. 

Во просторијата каде што се врши гласањето 
се уреди барем еден а, ако е можно, и повеќе 

простори така заградени што да не може никој од 
другиот дел на просторијата да го види избирачот 
како го пополнува гласачкото ливче. 

Член 108 
Најдоцна на три дена пред денот на изборите 

кандидатот може да и' пријави на околиската из-

борна комисија по еден претставник и негов заменик 
За секое избирачко моето, како и СЕОЈ претставник 
и негов заменик за таа изборна комисија. За прет-
ставник на кандидатите и за нивниот заменик може 
да биде предложено само лице што има избирачко 
право. 

Претседател на околиската изборна комисија ќе 
издаде најдоцна за .48 часа за секој пријавен прет-
ставник и заменик посебно уверение, кое ќе му 
служи на претставникот односно на неговиот заме-
ник како легитимација за учеството во работата Р а 
избирачкиот одбор односно на изборната комисија. 

Претставниците на кандидатите имаат право да 
учествуваат во работата на избирачкиот одбор од-
носно изборната комисија, но без право на одлу-
чување. 

Член 109 
Народниот одбор на општината е должен заедно 

со одделни избирачки одбори да определи близу 
избиралиштето згодно место на кое можат јавно д,а 
се изложуваат изводите од огласите за потврда на , 
кандидатурите за односната изборна околија и из-
борни пароли. Тоа место ќе им се стави на распо- ^ 
лагање на претставниците на кандидатите најдоцна 
на 48 часа пред денот на изборите. 

Член НО 
Околиската избореа комисија, во соработка со 

народниот одбор на околијата, ќе приготви навреме-
но за секоја изборна околија потребен број гла-
сачки кутии и напечатени гласачки ливчиња со кои 
ќе се гласа на изборите, како и други изборни мате-
ријали. 

Член 111 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) назначување на изборната околија во на-

родната република за избирање пратеник за Соју-
зниот собор; 

2) фамилијарното, татковото и роденото име на 
секој од кандидатите од потврдените кандидатури. 

На гласачкото ливче најпрво се цитираат ими-
њата на кандидатите од потврдените Кандидатури 
што се предложени од собирите на избирачите а 
потоа имањата на кандидатите од потврдените кан-
дидатури што се предложени од групи граѓани. 

Ако има два или повеќе потврдени кандидатури 
што се предложени од собирите на избирачите, ими-
њата на кандидатите од тие кандидатури ќе се 
цитираат по ред на соодветните кандидатури од 
соборите на избирачите, а ако има двајца или по-
веќе кандидат од потврдените кандидатури што 
се предложени од групи граѓани, имињата на тие 
кандидати ќе се цитираат по ред на соодветните 
кандидатури од групи граѓани. 

Пред името на секој кандидат за народен пра-
теник се става реден број. 

Околиската изборна комисија ќе го завери се-
кое гласачко ливче со свој печат, а ако овој го нема, 
со печат од народниот одбор на околијата на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на комисијата. 

Член 112 
Спроти денот на изборите, во 15 часот, претседа-

телот и членовите на избирачкиот одбор односно 
нивните заменици ќе се состанат во просторијата 
во која ќе се гласа и тука ќе примат на реверс од 
народниот одбор на општината: кутија за гласање, 
соодветен број гласачки ливчиња, заверен извод од 
постојаниот избирачки список во кој се внесени 
сите избирачи од подрачјето на тоа избирачко ме-
сто, заведени огласи за потврда на сите кандидатури 
и друго, што е потребно. Членовите на одборот се 
должни да ја прегледаат кутијата за гласање и да 
ги избројат гласачките ливчиња. Потоа избирачкиот 
одбор ќе ја намести кутијата на местото на кое ќе 
се гласа утредента, а пред кутијата на виден начин 
ќе ги стави огласите на изборната комисија за по-
тврда на кандидатурите. 
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Член 113 
Кога ќе подготви избирачкиот одбор сб што е 

потребно за гласање, ќе состави за тоа записник. 
Овој записник го потпишуваат сите членови на 

избирачкиот одбор односно нивните заменици, како 
и присутните претставници на кандидатите. Потоа 
избирачкиот одбор ќе ги затвори прозорците, ќе ја за-
клучи просторијата и ќе ја запечати вратата, а клу-
чот ќе го земе претседателот на избирачкиот одбор. 
По ова избирачкиот. одбор ќе одреди стража, што 
ќе ја чува без прекин зградата односно простори-
јата определена за гласање. Поставената стража до 
7 часот на денот на изборите нема да пушти во 
просторијата определена за гласање никого и под 
никаков изговор. 

6. Гласање 
Член 114 

На денот на изборите, во 7 часот, ќе се состане 
избирачкиот одбор пред вратата на просторијата 
определена за гласање, ќе ја провери исправноста 
на печатот на вратата, ќе ја отвори просторијата 
и ќе влезе в неа. Откога ќе се увери дека е кутијата 
за гласање празна и дека е сето друго в ред, ќе 
состави записник во кој ќе ја изнесе најдената со-
стојба. Тој записник го потпишуваат сите членови 
на избирачкиот одбор и присутните претставници 
на кандидатите. Претседателот на избирачкиот од-
бор веднаш потоа објавува дека се пристапува кон 
гласањето. 

Член 115 
За сето време на гласањето мораат да бидат при-

сутни сите членови на избирачкиот одбор односно 
нивните заменици. Ако некој претставник на кан-
дидат го напушти избиралиштето, тоа ќе се забе-
лежи во записникот, но гласањето се продолжува 
без него. 1 

Член 116 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош од други членови на одборот, за одржу-
вање на редот и мирот за време на гласањето. Ако 
затреба претседателот ќе побара помош од органите 
на Народната милиција, која, кога ќе дојде на изби-
ралиштето, стои под негово раководство. 

Член 117 
Никој не може да стапи на избиралиштето со 

оружје или со опасно орудие, освен во случајот 
предвиден во претходниот член. 

Член 118 
Во просторијата во која се гласа избирачите 

влегуваат по ред, еден по друг, но така што во 
просторијата за гласање да нема во исто време 
повеќе од десет избирачи. 

Член 119 
Секој избирач, кога ќе влезе во просторијата в(Т 

која се гласа, пристапува кон масата на избирач-
киот одбор и на покана од претседателот го изго-
вара гласно, така што да го чујат сите други чле-
нови на избирачкиот одбор, своето фамилијарно, 
татково и родено име и занимање, а во местата каде 
што има повеќе избирачки места и улицата и бро-
јот на својот стан. Претседателот, по потреба, ќе го 
легитимира избирачот илк на друг начин ќе го 
утврди неговиот идентитет. 

Потоа претседателот утврдува дали е тоа лице 
уведено во избирачкиот список. Ако најде дека е 
уведено, претседателот ќе го опкружи редниот број 
на тоа лице во изводот од избирачкиот список, како 
белег дека пристапило кон гласање. 

Потоа претседателот му го објаснува на изби-
рачот начинот на гласањето и му предава гласачко 
ливче. 

Член 120 
Членовите на избирачкиот одбор се должни на 

избирачот, когагоде ќе побара тој, повторно да му го 
објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внима-
ваат избирачот НИКОЈ да не го пречи во пополну-

вањето на гласачкото ливче и потполно да биде 
обезбедена тајноста анга гласањето. 

На избирачкото место е забрането секаква аги-
тација за поодделни кандидати. 

Член 121 
Кога ќе го прими гласачкото ливче избирачот 

заминува во заградениот простор што е определен 
за пополнување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се цитирани во гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче се пополнува на тој начин што 
избирачот го опкружува редниот број пред иметд 
на оној кандидат за кого сака да гласа. 

Избирачот може да гласа само за еден кандидат. 
Кога ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот 

го свиткува преку половина така што имињата на 
кандидатите да останат на внатрешната страна од 
свитканото ливче, па потоа приоѓа до масата на 
избирачкиот одбор, му покажува на одборот дека 
во раката има само едно гласачко ливче и го пушта 
свитканото ливче во кутијата за гласање. 

Член 122 
Избирачот кој поради некаква телесна мана или 

поради тоа што е неписмен не би можел да гласа 
на начинот определен во претходниот член има 
право да доведе со себе пред избирачкиот одбор 
лице кое место него ќе го пополни гласачкото ливче 
односно ќе го пушти ливчето во кутијата за гла-
сање. За ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука 
и ќе ја забележи во записникот. 

Член 123 
Кога ќе го изврши гласањето, избирачот е дол-

жен да се отстрани од избира л иштето. За избира-
лиште се смета зградата и нејзиниот двор. 

Член 124 
Избирачкиот одбор не може да попречи гласање 

на лице што е запишано во постојаниот избирачки 
список, како ни на лице што е овластено по законот 
да гласа врз основа на потврда дека е запишано во 
избирачки список. Ако поодделен член на изби-
рачкиот одбор или претставник на кандидат има 
нешто да забележи во поглед на поодделни изби-
рачи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се јави да гласа а на него-
вото име веќе гласал некој, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди да се внесе во записникот 
за гласање фамилијарното, татковото и роденото 
име, занимањето и местото на живеењето на тоа 
лице, но нема да му дозволи да гласа. 

Член 125 
Членовите на избирачкиот одбор имаат право 

да гласаат на избирачкото место на кое што на 
денот на изборите вршат должност иако не се уве-
дени во избирачкиот список за тоа избирачко место. 

Избирачите кои по распишувањето на изборите 
ќе го променат своето живеалиште, (местото на по-
стојаното живеење), како и оние кои од оправдани 
разлози се во врска со запослувањето (персоналот 
на поморски и речни бродови, железничкиот возен 
персонал, работниците и службениците на службен 
пат и сл.), со школувањето или со службена работа ̂  
во врска со изборните дејствија (членовите на из-
борни комисии, преставниците на кандидати и сл.) 
на денот на изборите не се наоѓаат во местото каде 
што се запишани во избирачкиот список, можат да 
гласаат во местото во кое ќе се наоѓаат на денот 
на изборите, врз основа на потврда од надлежниот 
народен одбор на општината дека се уведени во 
избирачкиот список. Исто така кандидатов што на 
денот на изборите не се наоѓаат во местото во кое 
се запишани во избирачкиот список можат врз 
основа на ваква потврда да гласаат на кое и да е 
избирачко место во изборната околија во која се 
кандидирани. Вакви потврди можат да се издаваат 
од денот на распишувањето на изборите па до три 
дена пред изборите. При издавањето на ваква по-
тврда ќе се назначи во избирачкиот список Дека на 
односното лице" му е издадена потврда. 
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Во записникот за гласање ќе се внесе фамили-
јарното, татковото и роденото име на секој член од 
избирачкиот одбор што гласал а не е уведен во 
избирачкиот список за тоа избирачко место, со точна 
ознака на решението врз основа на кое што е на-
значен за член на избирачкиот одбор односно за 
заменик. За членовите на избирачкиот одбор како 
и за другите избирачи што гласаат врз основа на 
потврда а не се уведени во избирачкиот список за 
тоа место, ќе се забележи дека гласале врз основа 
на потврда. 

Член 126 
Избирачите што гласаат врз основа на потврда 

за запишувањето во избирачкиот список гласат за 
кандидатите од потврдените кандидатури во избор-
ната околија на чие подрачје се наоѓа избирачкото 
место во кое гласаат, доколку со овој закон не е 
определено поинаку (чл. 133, 135 и 136). 

Член 127 
Гласањето трае непрестано до 19 часот. Само 

во случај на безредица избирачкиот одбор може да 
го прекине гласањето додека не се воспостави ред. 
Времето за кое морало гласањето Да биде преки-
нато и причината на прекинот на гласањето се 
внесуваат во записникот за гласањето. 

Во 19 часот се затвора избиралиштето и никој 
нема да су пушти внатре, но ќе им се дозволи гла-
сање на избирачите што се нашле во зградата од-
носно во дворот. Ако гласањето поради безредица 
било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе 
се продолжи за онолку време колку што траел пре-
кинот повеќе од еден час. 

Член 128 
За време ^а гласањето се води записник,. Во 

записникот се бележат сите факти што се важни 
за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор и 
прзтстазниците на кандидатите можат да бараат да 
се внесат определени факти во записникот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. Записникот го потпишуваат 
и претставниците на кандидатите, но доколку тие не 
го потпишат, записникот важи и без нивни потписи. 

Секој член на избирачкиот одбор односно прет-
ставник на кандидат молѕе да даде во записникот 
свое одвоено мислење или свои забелешки на за-
писникот. 

7. Утврдување резултатот на гласањето 
на избирачките места 

Член 129 
По завршеното гласање избирачкиот одбор нај-

прво ќе ги изброи неупотребените гласачки лив-
чиња и ќе ги стави во одделна обвивка која ќе ја 
затвори и запечати. 

Потоа избирачкиот одбор го утврдува спрема 
изводот од избирачкиот список (член 119 став 2) 
и врз основа на потврдите по кои гласале избирачите 
што не се уведени во избирачкиот список за одно-
сното избирачко место, вкупниот број на избирачите 
што гласале. Потем избирачкиот одбор пристапува 
кон отворање на кутијата и кон избројување на 
гласовите. Избројувањето на гласовите се врши на 
следениот начин: претседателот или еден член на 
избирачкиот одбор вади од кутијата за гласање 
едно по едно гласачко ливче и од секое ливче го 
чита името на кандидатот за кого гласал избирачот 
и ги одвојува оние ливчиња што се прогласени за 
неважни; друг член на избирачкиот одбор забеле-
жува за секој кандидат одделно колку гласови до-
бил како и колку имало ливчиња што се прогла-
сени за неважни; секое прочитано ливче претседа-
телот му го предава на третиот член на избирач-
киот одбор. 

Претседателот секое гласачко ливче ќе му го 
покаже на увид и на претставникот на кандидатот 
кој го бара тоа. 

Како неважни се сметаат онце гласачки лив-
чиња на кои е опкружен редниот број пред имињата 

на повеќе од еден кандидат, непополнетите и из-
мацаните ливчиња, како и оние што се пополнети 
така што да не може со сигурност да се утврди за 
кој кандидат избирачот гласал. 

Ако при ова се покаже разлика помеѓу бројот на 
гласовите спрема изводот од избирачкиот список, 
односно помеѓу збирот на тој број и бројот на изби-
рачите што гласале врз основа на потврда, од една 
страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња 
од друга страна важи резултатот на гласањето по 
гласачките ливчиња. 

Член 13а 
Кога ќе го утврди избирачкиот одбор резултатот 

на гласањето, ќе забележи во записникот за гла-
сањето особено: колку избирачи имало спрема из-
водот од избирачкиот список на тоа избирачко ме-
сто, колку избирачи гласале спрема изводот од 
избирачкиот список, колку врз основа на потврди 
(член 125 ст. 1 и 2) и колку вкупно, колку гласови 
добил секој пооделен кандидат, а колку имало 
неважни гласачки ливчиња. Во записникот ќе се 
внесат и одвоените мислења на членовите од изби-
рачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
одборот и присутните преставници на кандидатите. 

Секој член на избирачкиот одбор и претставник 
на кандидат може да стави забелешки на запи-
сникот. 

На претставниците на кандидатите ќе им се из-
даде по нивно барање потврда за резултатот на гла-
сањето. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го об-
јави јавно резултатот на гласањето пред зградата 
во која се гласало. 

Член 131 
По 1 завршеното избројување на гласовите, за-

писниците со изводот од избирачкиот список, пот-
врдите врз основа на кои гласале избирачите што 
не се уведени во избирачкиот список за односното 
избирачко место, и сите употребени гласачки лив-
чиња се ставаат во одделна обвивка, која ќе се за-
печати и адресира до надлежната околиска изборна 
комисија. Во оваа обвивка ќе се стават,, наполно 
одвоено, и неупотребените гласачки ливчиња. 

Избирачкиот одбор потоа најбргу и по најкус 
пат ја испраќа обвивката со изборните акти до над-
лежната околиска изборна комисија на начинот 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 132 
По завршеното утврдување резултатот на гла-

сањето, а најдоцна утредента, избирачкиот одбор 
е должен да му го врати изборниот материјал на 
народниот одбор од кого го примил материјалот, 

.^за кое што народниот одбор му издава потврда на 
- избирачкиот одбор. 

8. Гласање на воените лица и гласање на држав-
јаните гато на денот на изборите се наоѓаат вон 
територијата на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Член 133 

Лицата што се наоѓаат на отслужување на во-
ениот срок или на воена вежба гласаат на избори-
те за пратеници за Сојузниот собор по пошта за 
кандидатите од потврдените кандидатури за онаа 
изборна околија на чие подрачје се наоѓа местото 
во кое тие лица се запишани во избирачкиот спи-
сок. 

Други воени лица гласаат на избирачките места. 

Член 134 
Народните одбори на општините од подрачјето 

на секоја изборна околија се должни најдоцна на; 
еден месец пред денот на изборите да и' го доста-
ват на лицата што се запишани во избирачкиот? 
список на подрачјето на таа општина, а кои се на^ 
оѓаат на отслужување на воениот срок или на ВО" 
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ена вежба, со означување ќа воената пошта и ме-
стото во кое се наоѓаат. 

Околиската из,борна комисија е должна нај-
доцна на петнаесет дена пред денот на изборите, врз 
основа на податоците што ги добила од народните 
одбори на општините од подрачјето на својата из-
борна околија, да ги достави во затворена обвивка 
адресирана на личноста на избирачот: гласачкото 
ливче, упатството за начинот на гласањето и по-
стапувањето со гласачкото ливче, како и обвивка 
адресирана на околиската изборна комисија. 

Во упатството од претходниот став ќе се наведе: 
дали избирачот може да гласа само за кандидати-
те чии имиња се" наведени на гласачкото ливче; 
дека гласачкото ливче се пополнува на тој начин 
што избирачот го опкружува редниот број пред 
името на овој кандидат за кој сака да гласа; Дека 
избирачот молс^ да гласа само за еден кандидат; 
дека избирачот кога ќе го пополни гласачкото ливче 
го става во обвивка адресирана на надлежната око-
лиска изборна комисија и, откога ќе ја затвори лич-
но обвивката, ја доставува по пошта до надлежната 
око лиска, изборна комисија. Во упатството изби-
рачот особено ќе се предупреди дека обвивката со 
гласачкото ливче треба да и' се предаде на поштата 
најдоцна на пет дена пред д^нот на изборите, за да 
стаса гласачкото ливче благовремено до околиската 
изборна комисија-, 

Пратките што во смисла на овој член околиски-
те изборни комисии им ги испраќаат на избирачите 
и пратките што избирачите им ги испраќаат на око-
лиските изборни комисии треба да се испраќаат ка-
ко препорачани пратки и ослободени се од пошта-
рина. . 

' Поблиски одредби, за начинот на врачувањето 
на пратките со гласачки ливчиња на лицата на от-
служување на воениот срок или на воена вежба, 
како и за доставувањето на обвивките со гласачки 
ливчиња до околиската изборна комисија, ќе про-
пише со -упатство Секретаријатот за законодавство 
и органиазццја на Сојузниот извршен совет со со-
гласност од Државниот секретаријат за работи на 
народната ,одбрана. 

-Член 135 
Службениците на претставништвата на Феде-

ративна'Народна Република Југославија во стран-
ство (на амбасади, Конзулати, ,воени мисии и , сл.) 
Гласаат на. изборите за пратеници за Сојузниот со-
бор за кандидатите од потврдените кандидатури за 
изборната околија на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на Државниот секретаријат за надворешни 
работи. Тие гласаат на избирачките места што се 
формираат кај одделни дипломатски или конзулар-
ни претставништва на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. 

Другите југословенски државјани што на дешуЃ 
на изборите се наоѓаат во странство можат да гла-
саат во смисла ш членот 125 став 2 на овој закон на 
избирачкото место што е формирано во дипломат-
ско или Конзуларно претставништво на Федератив-
на Народна Република Југославија, и тоа врз основа 
на избирачкиот список бко се запишани во тој 
список/а ако не се - врз основа на потврда дека 
се запишани во избирачкиот список во местото на 
своето живеење односно престојување во земјата. 

Избирачките места при дипломатските односно 
конзуларните претставништва на Федеративна На-
родна Република Југославија ги определува Соју-
зната изборна комисија по предлог од државниот 
секретар за надворешни работи. Оваа комисија, по 
предлог од. истиот државен секретар, ги именува 
претседателот и членовите на избирачките одбори 
при тие претставништва. . 

Член 136 
Членовите на посада на поморските и речните 

бродови на трговската морнарица што пловат вон 
територијалните води на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија ќе гласаат за кандидатите од 
потврдените кандидатури за онаа изборна околија 
Во која се наоѓа седиштето на претпријатието на 

кое му припаѓа бродот. Овие избирачи гласаат на из-
бирачкото место што се формира на бродот, врз 
основа на изводот од избирачкиот список во кој чле-
новите на посадата се запишани во тој список. 

Другите југословенски државјани што на денот 
на изборите ќе се наоѓаат како патници на тие бро-
дови можат, да гласаат во смисла на членот 125 став 
2 од овој закон на избирачкото месѓо на бродот 
врз основа на потврда дека се запишани во изби-
рачкиот список во местото на своето живеење одно-
сно престојување. 

Претседателот и членовите на избирачкиов 
бор на овие бродови ги назначува Сојузната избора 
на комисија, по предлог од директорот на ^ ш^. а 
за поморство и речен сообраќај, од редот на членов 
вите на посадата и другите државјани на Федера-
тивна Народна Република Југослав ја што се нао-. 
ѓаат на бродот и имаат избирачко право. 

Член 137 
Сојузната изборна комисија може да определи 

лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот 
срок или на воена вежба, како и државјани на 
Федеративна Народна Република Југославија што 
гласаат на избирачките места ,при дипломатските 
и конзуларните претставништва" или на поморските 
и речните бродови да гласаат во определен ден пред 
денот што е утврден за изборите. 

Член "138 ' 
Сојузната изборна комисија ќе им испрати на 

избирачките одбори на избирачките места при ди-
пломатските и конзуларните претставништва, како 
и на поморските и речните бродови што се наоѓаат 
вон територијалните води, потребен број гласачки 
ливчиња заверени со печат од Комисијата. Ако по-
ради голема оддалеченост од земјата на одделни од 
овие избирачки места не е можно да им се 
испратат, на време гласачките ливчиња, Сојузната 
изборна комисија може да ги овласти избирачките 
одбори на тие избирачки места сами да направат 
гласачки ливчиња со ќои ќе гласаат. 

9. Утврдување резултатот на изборите 
Член 139 

Резултатот на изборите за народни пратеници 
во секоја изборна околија го утврдува околиската 
изборна комисија врз основа ца изборните акти при-
мени од избирачките одбори, "како и врз основа на 
гласачкиве ливчиња што И се доставени во смисла 
на членот 134 од овој закон. 

Член 140 
Ако во избирањето учествувал само еден канди-

дат, тој е избрав за пратеник ако за него гласало 
мнозинството од сите избирачи што се запишани во 
избирачките списоци на подрачјето на таа изборна 
околија. Кога вакво мнозинство не е постигнато, се 
распишуваат повторни- избори. 

Ако на изборите учествувале двајца или пове-
ќе кандидати, за пратеник е избран кандидатот што 
добил најголем број гласови. -

Член 141 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

избирачи вкупно гласале во изборната околија и 
колку гласови добил во сета изборна околија од-
делен кандидат, како и колку имало неважни лив-
чиња, па врз основа на тоа утврдува кој кандидат 
во смисла на претходниот член од овој закон е, из-
бран за -народен пратеник. 

Ако изборната комисија утврди дека кандида-
тот што учествува во избирањето не добил потре-
бно мнозинство (член 140 став IX или дека двајца 
или повеќе кандидати со најголем број гласови до-
биле ист број гласови, ќе објави дека во таа избор-
на околија ниеден кандидат не е избран за народен 
пратеник и за тоа ќе ја извести повисоката изборна 

4 комисија. 
' Член 142 

Ако изборната комисија утврди неправилности 
во спроведувањето на изборите на одделни изби-? 
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рачки места или во цела изборна околија кои битно 
влијаеле или можеле да влијаат на резултатот на 
изборите, ќе ги поништи изборите на оние изби-
рачки места на кои имало неправилности; 

Член 143 
За својата работа изборната ,комисија води за-

писник во кој ќе забележи особено: 
1) колку кандидати имало во изборната око-

лија, како и фамилијарното, татковото и роденото 
име и местото на живеењето на секој кандидат; 

2) вкупно, по избирачките местѕС и по пошта 
добиен: бројот на сите дадени гласови, бројот на 
гласовите дадени за секој кандидат и бројот на не-
важните гласачки" ливчиња; 

3) фамилијарното, татковото и роденото име на 
кандидатот избран за народен ,пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
изборната комисија. Секој член на изборната коми-
сија има право да одвои мислење и да стави забе-
лешки. Истото важи и за притставниците на канди-
датите. 

Член 144 
По завршената работа околиската изборна ко-

мисија ќе објави на огласЕтта табла од народниот 
одбор на околијата колку секој кандидат за на-
роден пратеник добил гласови во изборната око-
лија и на секое избирачко ,место, името на канди-
датот избран за народен пратеник, како и колку 
имало неважни гласачки ливчиња. Околиската 
изборна комисија ќе испрати извештај за тоа до 
сите народни одбори на општините во изборната 
околија, за да го огласат на вообичаен начин. 

Околиската изборна комисија му^издава на из-
браниот кандидат уверение за тоа дека е избран 

"за народен пратеник. 

Член 145 
Околиската изборна комисија го испраќа, нај-

бргу и по најкус пат, записникот со сите изборни 
акти до повисоката изборна комисија што ќе ја 
Определи Сојузната изборна комисија, и тоа на 
начинот што ќе го определи оваа Комисија. 

Републичката изборна комисија до која се 
испратени изборните акти од околиската изборна 
комисија ќе ги испрати, најбргу и по најкус пат, 
овие акти до Сојузната изборна комисија. 

Член 146 
Сојузната изборна комисија се состанува штом 

ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна ко-
мисија врз основа на из,борните акти ќе испрати 
извештај до Сојузниот собореа резултатот на из-
борите за народни пратеници за Сојузниот одбор 
по изборните околии, а со извештајот ќе ги испра-
ти и сите изборни акти. 

Извештајот на Сојузната изборна комисија ќе 
се објави во „Службен лист на ФНРЈ". 

Б. Избирање пратеници што ги избира републич-
киот, Покраинскиот или Обласниот собор 

Член 147 
Републичкиот^ Покраинскиот или Обласниот со-

бор врши избирање на определен број пратеници 
за Сојузниот собор на своја'седница. 

Избирањето ,на пратениците го раководи прет-
седателот на соборот со помош од секретарот и од 
двајца членови на соборот што ќе ги определи со-
борот. 

Член 148 
Секој член на соборот што ч врши избирање 

може да предложи еден кандидат, а секои пет чле-
на на тој собор можат да предложат онолку кан-
дидати колку пратеници се избираат. 

Член 149 
По завршеното предлагање на кандидати прет-

седателот на соборот ги објавува имињава на сите 
предложени кандидати, 

Имињата на сите предложени кандидати се 
внесуваат во гласачките ливчиња по оној ред по 
кој се предложени. 

Член 150 
Гласањето се врши со опкружување на редните 

броеви пред имињата на онолку кандидати колду 
народни пратеници избира соборот. 

Член 151 
Избрани се оние од кандидатите што добиле 

мнозинство гласови од сиае членови на претстав-
ничкото тело. 

Ако мнозинство гласови не добил онолкав број 
. кандидати колку пратеници' се избираат, се вр!ш1 

повторно избирање за преостанатиот број пратеа 
ници. При повторното избирање можат да се пред-е 
лагаат и ноЗи кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати што доаѓаа? 
предвид за доделување мандат ќе добијат ист број 
гласови, се врши на истата седница на соборот пов-
торно избирање помеѓу нив. 

Член 152 
Врз основа на резултатот на гласањето претсе-

дателот на соборот прогласува кои кандидати се 
избрани за народни пратеници и им издава увере-
ние за изборот. Ова уверение го потпишуваат прет-
седателот и секретарот на соборот. 

Член 153 
Врз основа на изборните акти претседателот на 

соборот го известува Сојузниот собор и Сојузната 
изборна комисија за резултатот на изборите. 

Г л а в а V 
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНР1ЦР1 ЗА СОБО-

РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
1. Распоредување бројот на пратениците на про-

изводителски групи и изборни околии 
Член 154 

Вкупниот број пратеници што се избираат за 
Соборот на производителите го определува Сојуза 
плот извршен совет врз основа на нормата опреде-
лена со овој закон (член 27 став 7). 

Сојузниот извршен Совет го утврдува бројов 
на пратениците што се избираат во секоја произво-
дителска група согласно одредбата од членот 27 
став 4 на овој закон. 

Откога ќе го утврди бројот на пратениците што 
се избираат во секоја производителска група, Со-
јузниот извршен совет го определува бројот на 
производителското население на кој што во секоја 
група се избира еден пратеник. Овој Овој 
бива на тој начин што вкупниот број производител-
о т население во секоја група се дели со бројот 
на пратениците што се избира во секоја од тие 
групи. 

Бројот на пратениците што ќе те избираат во 
групата на индустријата, трговијата и занаетчист-

. вото и групата на селското стопанство во одделни 
народни републики се определува на тој начин што 
вкупниот број на производителското население на 
секоја од тие групи во народната република се 
дели со бројот на производителското население на 
кој што во соодветната група се избира еден пра-
теник. 

Член 155 
Ако на начинот определен во ст. 2 и 4 од прет-

ходниот член не бил распореден вкупниот број 
пратеници на производителските групи, односно на 
одделни народни републики во рамките на секоја 
производителска група, преостанатиот број прате-
ници се распоредува така што по еден пратеник 
и' се доделува по ред на Онаа производителска гру-
па, односно на народните републики, што имаат 
најголем остаток,. 

Член 156 
Изборните околии за избирале пратеници за 

Соборот на производителите се формираат т^ка што 
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да ги опфаќаат стопанските организации на соод-
ветната производителска група на подрачјето на 
една или повеќе административни околии на тери-
торијата на народната република. 

Изборните околии се формираат согласно нор-
мата на еднаков број производителско население 
да се избира по правидо еден пратеник. 

Административната околија во чиј број про-
изводителско население се содржи два или повеќе 
пати бројот на производителското население на кој 
се избира еден пратеник, избира онолку пратеници 
колку пати се содржи тој количник во бројот на 
производителското население на околијата, и во 
него се формираат онолку изборни околии колку 
пратеници се избираат. 

Административната околија што според бројот 
на производителското население не може сама да 
избира пратеник ќе се спои со соседната админи-
стративна околија или околии така Што заедно да 
избираат еден пратеник, при што дел од една адми-
нистративна околија не може да се спојува со 
друга околија. 

Подрачјата на изборните околии за избирање 
пратеници за Соборот на производителите ги опре-
делува Сојузниот извршен совет во согласност со 
републичките извршни совети. Одлуката за тоа 
Сојузниот извршен совет ја донесува најдоцна пет-
тиот ден по распишувањето на изборите. 

Член 157 
" Како стопански организации во смисла на од-

редбите од овој закон се сметаат и стопанските 
установи што се занимаваат со производство, тран-
спорт или со промет на стоки или што вршат по-
штенско-телеграфско-телефонска служба. 

Член 158 
Работните единици на стопанските организации 

(погони, работилишта, филијали итн.) што се нао-
ѓаат вон подрачјето на изборната околија во која е 
седиштето на стопанската организација на која И 
припаѓаат, влегуваат во онаа изборна околија на чие 
подрачје се наоѓаат тие работни единици. 

2. Предлагање кандидати 
а) од собирите на избирачите во 

стопанските организации 
Член 159 

Собирите на избирачите се свикуваат заради 
избор на делегату за кандидационата конференција, 
како и заради одлучување за кандидатите што ги 
предложила кондидационата конференција. Соби-
рите на избирачите во смисла на овој закон се одр-
жуваат по стопанските организации од соодветната 
производителска група. љ 

Собирот на избирачите во стопанска организа-
ција го сочинуваат сите работници и службеници на 
работа во таа организација, односно сите членови на 
земјоделска задруга, членовите на нивните домаќин-
ства што се занимаваат со земјоделство, работници-
те и службениците на задруга. Во стопанските орга-
низации во кои се на работа односно се зачленети 
повеќе од триста производители можат да се одр-
жуваат собири на избирачите по одделни погони, 
одделни ја и другк работни единици. Ако во една 
стопанска организација се на работа односно се за-
членети помалку од педесет производители, тие 
одржуваат заеднички собир со производителите од 
други стопански организации во истото место, а ако 
нема такви, со производителите од други стопански 
организации во ,друго место на подрачјето на из-
борната околија, спрема распоредот што ќе го опре-
дели надлежната око лиска изборна комисија. 

Околиската изборна комисија најдоцна десет-
и о т ден по објавувањето на одлуката за поделба на 
територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија на изборни околии, по предлог од на-
Т)одниот одбор на општината, ќе утврди и со оглас 

ќе објави во кои стопански организации се одржу-
ваат собири на избирачите, во кои стопански орга-
низации собирите се одржуваат по погони или други 
работни единици и во кои од тие единици, за кои 
стопански организации производителите на работа 
или зачленети во нив одржуваат заеднички собгф 
и во која од тие организации. 

Член 160 
Собирот на избирачите во стопанската органи-

зација го свикува претседателот на работничкиот 
совет на стопанската организација, односно прет-
седателот на управниот одбор на земјоделската.за-
друга, а во стопанските организации што немаат 
работнички совет претседателот на управниот одбор, 
односно раководителот на стопанската установа или 
на работната единица, за која се одржува одделен 
собир на избирачите. 

Ако се одржува заеднички собир на избирачите 
за певеќе стопански организации собирот го сви-
кува соодветниот претставник на онаа стопанска 
организација во која се одржува собирот. 

Свикувањето на собирот на избирачите во сто-
панската организација се објавува најдоцна три дена 
пред неговото одржување во сите погони и рабо-
тилници на стопанската организација, односно во 
работните единици на задругата со означување на 
дневниот ред, 

Член 161 
Правото да одлучуваат на собирот на избира-

чите во стопанската организација го имаат само 
работниците и службениците на работа во стопан-
ската организација за која се одржува собирот, 
односно членовите на земјоделската задруга за која 
се одржува собирот, членовите на нивните дома-
ќинства што се занимаваат со земјоделство, работ-
ниците и службениците на задруга. Ова право го 
имаат производителите што имаат избирачко право 
според Законот за избирачките списоци. 

Член 162 
Собирот на избирачите во стопанската органи-

зација го отвора и неговата работа ја раководи до 
изборот на претседателство претставникот на сто-
панската организација што го свикал. 

Со работата на собирот на избирачите раководи 
претседателството на собирот што го избираат изби-
рачите на собирот од својата средина. Претседател-
ството на собирот се состои од претседавач и два 
члена. 

Собирот на4 избирачите од својата средина изби-
ра и двајца заверувачи на записникот. 

За работата на собирот на избирачите се води 
записник што го потпишуваат претседавачот, запи-
сничарот и заверувачите на записникот. 

Раководителот на стопанската организација во 
која се одржува собирот на избирачите, односно 
претседателот на управниот одбор на земјоделската 
задруга, е должен да обезбеди записничар, но соби-
бот може да избере и друго лице за записничар. 

Член 163 
Претставникот на стопанската организација е 

должен да го свика собирот на избирачите заради 
избор на делегати за кандидационата конференција 
најдоцна, дваесетпеттиот ден од денот на распишу-
вањето на изборите. 

Ако овластениот претставник на стопанската 
организација не го свика собирот на избирачите во 
определениот срок, собирот ќе го свика во натамо-
шниот срок од пет дена надлежната околиска избор-
на комисија. Во тој случај собирот го отвора и со 
неговата работа раководи до изборот на претседа-
телство производителот што ќе го определи избор-
ната комисија. , 

Член 164 
На собирот на избирачите свикан заради избор 

на делегати за кандидационата4 конференција, прет-
- се давачот, по извршениот избор на претседатели 
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ството, ја објавува целта за свикувањето на собирот 
и начинот на неговата работа и за таа цел ги чита 
одредбите од чл. 165 и 67 на овој закон. 

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред, кој опфаќа избор на делегати за кан-
дидационата конференција за изборната околија. 

Член 165 
Секој собир на избирачи од редок на присутните 

избирачи избира најмалку еден делегат за кандида-
ционата конференција. 

Ако во стопанските организации за кои се одр-
жува собирот на избирачите се на работа односно 
зачленети повеќе од 600 производители, собирот из-
бира два делегати, а ако се на работа односно за-
членети повеќе од 1.200 производители — три де-
легати. 

Околиската изборна комисија го определува 
бројот на делегатите што ги избираат одделни со-
бири на избирачи и тоа го објавува во огласот од 
членот 159 став 3 на овој закон. 

Член 166 
Записникот за работата на собирот на избира-

чите за избор на делегати за кандидационата кон-
ференција ги содржи особено: денот и часот на по-
четокот и местото на одржувањето на собирот; за 
кои стопански организации се одржува собирот; кој 
го свикал и отворил собирот, фамилијарното, татко-
вото и роденото име на членовите на претседател-
ството на собирот, на записничарот и на заверува-
чите на записникот; вкупниот број на производите-
лите запишани во избирачкиот список во стопан-
ските организации за кои се одржува собирот; бројот 
на присутните избирачи; дневниот ред на собирот; 
кои кандидати за делегати биле предложени на 
собирот; кои кандидати за делегати се прифатени 
и со колкав број гласови, на кој начин е утврден 
резултатот на гласањето; околностите од значеше за 
работата на собирот, и часот на завршетокот на со-
бирот. 

Член 167 
Врз основа на заклучокот од кандидационата 

конференција се составува предлог на кандидати 
кој ги содржи фамилијарното, татковото и роденото 
име на сите кандидати што им ги предлага кандида-
ционата конференција на собирите на избирачите, 
со образложение за секој одделен кандидат. Кон 
секој кандидат ќе се означи колку членови на кан-
дидационата конференција гласале за него. Канди-
датите ќе се запишат по ред спрема бројот на до-
биените гласови. Овој предлог го пртпишува прет-
седателството на кандидационата конфереција. 

По завршетокот на работата кандидационата 
конференција е должна својот предлог на кандида-
ти за народен пратеник да и' го достави на околи-
ската изборна комисија. 

Околиската изборна комисија е должна на секој 
претседател на народниот одбор на општината на 
подрачјето на изборната околија да му достави вед-
наш онолку заверени примероци од предлогот на 
кандидати колку што ,има собири на избирачи на 
подрачјето на неговата општина. Претседателот на 
народниот одбор на општината е должен веднаш по 
еден заверен примерок од предлогот на кандидати 
да му достави на секој о д л а з е л претставник таа 
стопанската организација на подрачјето на општи-
ната што е овластен да го свика собирот на избира-
чите (член 160). 

Член 168 
Преставник^ на стопанската орга-низација е 

должен најдоцна во срок од 7 дена но заврше-
токот на работата на кандидационата конференција 
да го свика собирот на избирачите заради утврду-
вање на кандидатите. 

Ако претставников на стопанската организација 
не го свика собирот на избирачите во определениот 
срок, собирот ќе го свика во натамошниот срок од 5 
дена надлежната околиски избореа КОЛИЗИЈА, 

Собирот на избирачите свикан заради уврду-
вање на кандидатот за народен пратеник што се 
избира за Соборот на производителите може да се 
одржи ако е присутна најмалку една десетина од 
вкупниот број на Производителите што имаат право 
да учествуваат на собирот на избирачите во стопан-
ската организација во која се одржува собирот, но 
овој број не .може да биде помал од педесет. Ако 
вкупниот број е помал од 120, собирот може да се 
одржи само ако е присутна најмалку една третина, 
од вкупниот број на избирачите што имаат право да 
учествуваат на собирот. 

Ако собирот на избирачите не може да се одржи 
поради тоа што не е присутен потребен број избира-
чи, органот овластен за свикување на собирот ќе 
свика нов собир на избирачи. 

По извршениот избор на претседателството на 
собирот на избирачите, претседавачот ја објавува 
целта за свикување на собирот и начинот на него-
вата работа, и за таа цел ги чита одредбите од 
чл. 31, 32, 76—80 и 165 на овој закон. 

Претставникот на стопанската организаци ј а е 
должен потоа на претседателството на собирот на 
избирачите да му 'предаде заверен примерок од 
предлогот на кандидати што го прифатила канди-
дационата конференција. 

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред кој опфаќа: 

1) соопштение и претресување на предлогот на 
кандидати што го прифатила кандидационата 
конференции а, и 

2) утврдување на кавдидатите. 

Член 169 
Записникот" на собирот на избирачките содржи 

особено: ден и час на почетокот и место на одржу-
вањето на собирот; за кои стопански организации се 
одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; 
фамилијарно, татково и родено име на члено-
вите на претседателството на собирот, на записни-
чарот и на заверувачите ца записникот; вкупен 
број на производителите запишани во избирачкиот 
список во стопанските организации за кои се одр-
жува собирот; број на присутните избирачи; дневен 
ред на собирот; кои кандидати биле предложени 
од страна на кандидационата конференција; кои 
кандидати се прифатени и со колкав број гла-
сови; на кој начин е утврден резултатот на гласа-
њето; други околности од значење за работата на 
собирот, и час на завршетокот на собирот. 

Ако собирот одлучи самиот да ги утврди канди-
датите (член 77), во записникот ќе се внесе составот 
на избраната кандидациона комисија; кои кандида-
ти биле предложени од страна на избирачите; пред-
лог на кандидационата комисија за утврдување на 
кандидатите; кои кандидати се прифатени од страна 
на собирот на избирачите и со колкав број гласови; 
на кој начин е утврден резултатот на гласањето, и 
други околности од значење за работата на собирот. 

Член 170 
Доколку со одредбите од чл. 159 до 170 не е 

определено поинаку, на работата на собирите на 
избирачите во стопанските организации се приме-
нуваат одредбите од чл. 67 и 76 до 80, а на работата 
на кандидационата конференција одредбите од чл. 
69 до 72 на овој закон. 

Член 171 
Врз основа на заклучокот на собирот на изби-

рачите во стопанската организација се состава: 
предлог на кандидатура кој содржи: 

1) означување дека предлогот се подарува за 
- избирање пратеник за Соборот на производителите, 

како и означување на производителската група во 
која се врши избирањето, изборната околија 
и денот ега изборите; 

2) означувале дека предлогот е утврден на со-
бирот на из^ир^чцте ве стопанската организација 
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и цитирање податоци за тоа во кое место, во која 
стопанска организација и за кои стопански органи-
зации е собирот одржан и кога; 

3) фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеењето на секој од кандидатите утвр-
дени на собирот, како и означување на стопанската 
организација во која секој од нив е на работа од-
носно е зачленет. 

Предлогот на кандидат-ура на собирот на изби-
рачите го потпишува пртседавачот на собирот на 
избирачите. Покрај неговиот потпис се означува 
и неговото фамилијарно, татково и родено име, 
занимање и место на живеењето. Потписот на 
претседавачот мора да биде заверен од страна ^а 
државниот орган надлежен за заверување или од 
страна на народниот одбор на општината на чие 
подрачје е одржан собирот на избирачите. 

Кон предлогот на кандидатура мора да се при-
ложи записникот за работата на собирот на изби-
рачите. 

Член 172 -
Кандидат на "собирите на избирачите во стопан-

ските организации станува секој оној кандидат што 
го предложиле собирите на избирачите вб стопан-
ските организации што опфаќаат најмалку една 
четвртион а од сите производители на соодветната 
производителска група на подрачјето на изборната 
околија. 

б) од група производители 
. . . ѕ , Член 178 

Предлогот н^ кандидатура за избирање народен 
пратеник за Соборот на прозиводителите што го 
поднесува група производители мора да биде пот-
пишан најмалку од двесте производители што имаат 
избирачко пра-во во производителската група во 
која се избира пратеникот и што се на работа од-
носно зачленети во. стопанската организација на 
подрачјето на изборната околија. 

Член 174 
Предлогот на кандидатура на група произво-

дители мора да содржи: 
1) означувања дека предлогот се поднесува за 

избирање пратеник за Срборот на производителите 
како и означување на производителската група во 
која се врши избирањето, изборната околија, и 
денот на изборите; 

2) фамилијарното, татковото и роденото име и 
местото на живеењето на кандидатот, како и озна-
чување на стопанската организација во која кан-
дидатот е на работа односно е зачленет; 

3) потписи од предлагачите со означување на 
фамилијарното, татковото и роденото име; на зани-
мањето и местото на живеењето на секој од нив, 
како и со означување на стопанската организација 
во која секој од нив е на работа односно е за-
членет; 

4) заверка на потписите на предлагачите од 
органот надлежен за заверување или од народниот 
одбор на општината. 4 

Член 175 
Кон предлогот на кандидатурата мора да се 

приложи: 
1) писмена изјава од кандидатите за согласу-

вање со кандидирањето, заверена од органот над-
лежен за заверување; 

2) потврда од стопанската организација односно 
од 1 родн,иот одбор на општината за кандидатот 
и за секој потписник дека се уведени во избирач-
киот список за избирање одборници за Соборот на 
произ в о дителите во соодветната производителска 
група, а ако кандидатот е Функции^ - на синди-
кална или задружна организација ќе се приложи 
погорда од народниот одбор на општината дека е 
уиеден во општиот Избирачки список, како и пот-

врда од соодветната организација дека за функ-
ционер е избран од прозиводителите. Овие потврди 
можат да се дадат и на самиот предлог на канди-
датурата. 

3. Потврдување на кандидатурата 
Член 176 

Предлогот на кандидатурата од собирот на и-зби-
рачите во стопанската организација и предлогот на 
кандидатурата од група производители се подне-
суваат до надлежната око л иска изборна комисија 
најдоцна дваесет и еден ден пред денот определен 
за изборите во соодветната производителска група, 

Потписниците на предлогот на кандидатурата од 
собирите на избирачите, како и првите тројца пот-
писници на предлогот на кандидатурата од група 
производители, се сметаат з,а подносители на канди-
датурата. 

Член 177 . 
Врз основа на примените предлози на кандида-

тури на собирите на избирачи во стопанските орга-
низации, а откога ќе установи дека вр нив нема 
недостатоци или дека утврдените недостатоци се 
отстранети в̂о определениот срок, околиската из-
борна комисија ќе, утврди дали е исполнет условот 
од членот 172 на овој закон во поглед на предложе-
ните кандидати. 

Кога околиската изборна комисија ќе утврди 
дека кандидатот го исполнува условот од членот 
172 на овој закон ќе го повика кандидатот да под-
несе во срок од 48 часа писмена изјава за своето 
согласување со кандидирањето заверена од органот 
надлежен за заверување; како и потврда од сто-
панската организација односно од народниот одбор 
на општината дека е уведен во избирачкиот список 
за избирање одборници за Соборот на производи-
телите во соодветната "производителска група, ако 
таква изјава и потврда не се веќе поднесени до таа 
комисија. 

Откога ќе се постапи според претходниот став, 
околиската изборна комисија ќе ја потврди канди-
датурата на оние кандидати што го исполнуваат 
условот од членот 172 на овој закон. 

Член 178 
Ако околиската изборна комисија утврди дека 

не е исполнет условот од членот 172 на овој закон, 
во поглед на одделни или на сите кандитати, таа 
со решение ќе утврди дека не се исполнети закон-
ските услови за потврда на соодветната кандида-
тура цитирајќи ги утврдените цедостатоци, и за тоа 
ќе ги извести со испраќање на решението подно-
сителите на сите соодветни предлози на кандида-
турата од собирите на избирачите. 

Ако околиската изборна комисија утврди дека 
одделен кандидат кој го исполнува условот од чле-
нот 172 на овој закон не може да биде според за-
конот избиран за народен пратеник, или ако 
кандидатот не постапи по нејзината покана во 
смисла на членот 177 став 2 од овој закон, таа со 
решение ќе̂  го подбие прелогот на кандидатурата од 
собирите на избирачите и за тоа ќе ги извести со 
испраќање на решение подносителите на сите соод-
ветни предлози на кандидатурата од собирите на 
избирачите. 

4. Изборни тела за избирање народни пратеници 
за Соборот на производителите и гласање во тие 

тела 
Член 179 

Избирањето на народните пратеници за Собо-
рот на производителите го вршат изборните тела 
што во секоја производителска група ги сочину-
ваат членовите на соборите на производителите на 
народните одбори на околиите односно општините 
(член 28) од подрачјето на изборната околија, 
набрани во соодветната група. 
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Член 180 
Надлежната околиски изборна комисија е дол-

жна најдоцна петнаесет дена пред денот на избо-
рите да состави за соодветната производителска 
група список на членовите на изборното тело. 

Во списокот мора за секој член на изборното 
тело да се означи неговото фами-лијарно, татково и 
родено име, производителската ѕрупа на која и' при-
паѓа, местото на живеењето и поблиската адреса, 
како и бројот на производителите што на секој од 
нив сразмерно доаѓа во административната околија 
односно општина (член 28) во која се избрани за 
член на соборот на производителите. 

Овој список околиската изборна комисија ќе 
му го предаде, заедно со потврдените кандидатури, 
со потребен број гласачки ливчиња и со друг избо-
рен материјал, најдоцна спроти денот на изборите 
на избирачкиот одбор за раководење на гласањето 
на изборното тело, непосредно или преку народниот 
одбор на околијата односно општината. 

Член 181 
Состанокот на изборното тело се одржува во-

седиштето на надлежната околиска изборна коми-
сија, ако таа комисија не определи поинаку. 

Состанокот на изборното тело го с ^ к у в а над-
лежната околиека изборна комисија за денот што 
ќе го определи Сојузната изборна комисија согла-
сно одлуката за распишување на изборите. 

Член 182 
Работата на изборното тело је раководи изби-

рачкиот одбор. 
Изборното тело може да врши избираше ако е 

присутно мнозинството од сите негови членови. 
- На состанокот на изборното тело избирачкиот 

одбор ги соопштува имињата на сите кандидати чии 
кандидатури се потврдени. 

Членов,ите на изборното тело гласаат врз основа 
на список на членовите од тоа тело. 

Член 183 
Членовите на изборното тело гласаат за канди-

датите од потврдените кандидатури во соодветната 
производителска група за изборната околија во која 
се врши избирање. 

На секое гласачко ливче се цитираат имињата 
на кандидатите од сите потврдени кандидатури. 
Најпрво се цитираат имињата на кандидатите од 
потврдените кандидатури што се предложени од 
собирите на избирачите во стопанските организа-
ции, а потоа имињата на кандидатите од потвр-
дените кандидатури што се предложени од група 
производители. Имињата на кандидатите од пот-
врдените кандидатури . што ср предложени од со-
бирите на избирачите во стопанските организации 
се цитираат во гласачкото ливче по ред на соод-
ветните кандидатури од собирите на избирачите, а 
имињата на кандидатите од потврдените кандида-
тури што се предложени од група производители 
по ред на соодветните кандидатури од група прои-
зводители. 

Околиската изборна комисија ќе го завери 
,секое гласачко л ивче. со свој печат, а ако овој го 
нема, со печат на народниот одбор на. околи,јата 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на комисијата. 

Ако истото изборно тело избира двајца или по-
веќе пратеници, секој член од изборното тело гласа 
за онолку кандидати колку пратеници се избираат 
во изборното тело. Во тој случај на секое гласачко 
ливче ќе бидат за секоја изборна околија одделно 
цитирани имињата на кандидатите од сите потвр-
дени кандидатури во соодветната изборна околија. 
Секој член од изборното тело гласа за секоја 
изборна околи,ја само за еден од канди,датите од 
потврдените кандидатури во таа изборна околија. 

Пред имињата на секој кандидат за секоја 
изборна околија се става реден број. 

Член 184 
-Претседателот на избирачкиот одбор му пре-

дава на секој член од изборното, тело по едно гла-
сачко ливче, како и обвивка. 

На секое гласачко ливче избирачкиот одбор ќе 
го означи, со број и со букви, за, секој член од 
изборното тело бројот на производителите на онаа 
производителска група во која е избран за член на 
соборот на производителите што на него сразмерно 
доаѓа во околијата односно општината (член 28); -

Откога ќе го пополни гласачкото ливче членот 
од изборното тело ќе го стави во обвивката и откбга 
ќе ја затвори и залепи обвивката, ја пушта во ку-
тијата за гласање. 

Член 185 
-За работата на изборното тело се води зави-

сник, во кој се внесува: денот и часот на почето-кот 
и местото на одржувањето на состанокот на избор-
ното тело; означување на изборната околија во 
која се врши избирањето; имињата на членовите од 
избирачкиот одбор; бројот на присутните членови 
од изборното тело; колку вкупно членови од извоз-
ното тело гласале и колку од секоја администра-
тивна околија од подрачјето на изборната околија; 
кои кандидатури се потврдени во изборната око-
лија во која се врши избирањето; евентуални при-
говори на членовите од изборното тело во поглед 
на правилноста на изборите односно одделни ми-
слења на членовите од избирачкиот одбор, ако ги 
имало; други околности важни за избирањето, како 
и часот на завршетокот на состанокот. 

Член 186 
Избирачкиот одбор потоа сите гласачки лив-

чиња со обвивките, со списокот на членовите од 
изборното тело и со сите други изборни адти ќе 
ги стави во одделна обвивка што ќе ја адресира 
до надлежната око л иска изборна комисија и нај-
бргу ќе ја испрати до таа комисија. 

5. Утврдување резултатот на изборите 
Член 187 

Резултатот на изборите за народни - пратеници 
за Соборот на производителите во изборната око-
лија го утврдува околиската изборна комисија врз 
основа на примените изборни акти. 

Член 188 
Ако во избирањето учествувал само еден канди-

дат, тој е избран за пратеник ако добил поголем 
број гласови од половина на вкупниот број про-
изводители од соодветната производителска група 
на подрачјето од изборната околија сметајќи Ги гла-
совите според одредбата од членот 4 28 став 3 на 
овој закон. 

Ако во избирањето учествувале најмалку два 
кандидати, за пратеник е избран кан,дидатот што 
добил' најголем број гласови. 

Ако едно изборно, тело избира два или повеќе 
народни пратеници (член 28 став 3), за пратеник во 
одделна изборна околија е избран кандидатот што 
добил поголем број гласови од половина на вку-
п,ниот брснј производители од соодветната произво-
дителска група од подрачјето на таа околија, а ако 
во избираното учествувале два или повеќе канди-
дати — оној меѓу кандидатите од истата изборна 
околија што добил најголем број гласови. 

Член 189 
Ако околиската изборна комисија утврди дека 

кандидатот што учествувал сам во избирањето не 
добил потребно мнозинство /член 188 став 1) или 
дека двајца или повеќе кандидати со најголем број 
гласови добиле ист број гласови, ќе свика нов со-
станок на изборното тело на кој ќе се извртил 
повторно избирање. 

По завршетокот на работата околиската изборна 
комисија на огласните табли од народните одбори 
на околиите на подрачјето на изборната околија ќе 
објави колку секој кандидат добил гласови во из-
борното тело, името на кандидатот избран за наро^ 
дин пратените, како и колку имало неважни гла-
сачки ливчиња. 

Околиската изборна комисија му издава на из-
браниот кандидат увереше за тоа дека е избран 
за народен пратеник. 
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в. Примена на одредбите од главата IV 
Член 190 

Доколку со одредбите од оваа глава не е про-
пишано поинаку, во поглед на избирањето на пра-
тениците за Соборот на производителите аналогно 
ќе се применуваат одредбите од главата IV од овој 
закон. 

Г л а в а VI 4 

ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 
Член 191 

На народен пратеник му преставува мандатот 
пред да истече времето за кое е избран: 

1) со губењето на избирачкото право; 
2) со отповик; 
3) со уважување оставка од домот на кој му 

припаѓа пратеникот; 
4) со приемот служба во државната управа или 

судиска служба. 
На член ра Соборот на производителите ман-

датот му престанува и кога трајно ќе престане да 
биде производител или кога ќе престане да биде 
производител во производителската група во која 
е избран, односно кога ќе му престане својството 
на функционер на синдикална или задружна орга-
низација а не стане повторно производител во соод-
ветната производителска група. 

На член на Сојузниот собор што го избрал ре-
публичкиот, Покраинскиот или Обласниот собор му 
престанува мандатот и кога ќе му престане манда-
тот како на член на претставничкото тело -што го 
избрало. 

Член 192 
На член на Соборот на производителите не 

може да му се откаже работниот однос, освен во 
случај да престане со работа стопанската органи-
зација, самостојниот погон или дејноста во која 
работел, како и во случај тешко да ја повреди сво-
јата должност во стопанската организација. Ако 
член на Соборот на производителите поднесе при-
говор против решението за престанок на работниот 
однос, неговиот работен однос престанува само ако 
се согласи со тоа Соборот на производителите. 

'Член на Соборот на производителите не може 
без своја согласност да бидеч преместен на работно 
место вон подрачјето на изборната околија во ко-
ја е избран. 

Г л а в а VII 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1. Повторни избори 
Член 193 

Повторни избори се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го пони-

шти изборот поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите; 

2) ако во една изборна околија во изборот уче-
ствувал само еден кандидат и тој не го добие 
мнозинството на гласовите од сите избирачи запи-
шани во избирачкиот список во изборната околија 
(член ч140 став 1), односно не добие поголем број 
гласови од половина на вкупниот број на про-
изводителите од соодветната производителска група 
на подрачјето на изборната околија (член 188 
став 1); 

3) ако во една изборна околија двајца или по-
веќе кандидати со најголем број гласови добиле 
ист број гласови; 

4) ако во постапката на верификација на ман-
датот од страна на соодветниот дом на Сојузната 
народна скупштина се поништи изборот на народ-
ниот пратеник поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите. 1 

Член 194 
Ако се поништат изборите поради неправилно-

сти во спроведувањето на изборите на одделни из-
бирачки места, повторните избори се вршат само на 
оние избирачки места на кои имало неправилности. 

Член 195 
На повторните избори за народни пратеници 

што се вршат поради причините наведени во чле-
нот 193 точ. 2 и 4 на овој закон гласањето се врши 
по постојните, како и по дополнително потврдените 
кандидатури. 

Предлозите на ,кандидатурите' за нови кандиќ 
дати се поднесуваат најдоцна на десет дена преД 
денот определен за спроведување на изборите. 

Во случаите од членот 193 точка 3 на овој за-^ 
кон повторните избори се вршат само меѓу кандиќ 
датите со најголем број гласови што добиле ист? 
број гласови. 

Во сите случаи на повторни избори изборите са 
спроведуваат според одредбите од ,гл,авите IV и V, 
на овој закон. 

Член 196 
Повторните избори за народни пратеници ГР! 

распишува надлежната околиска изборна комненја^ 
Ако повторниот избор се врши врз основа на 

одлука од домот на Сојузната народна скупшти-ј 
на, изборот го распишува Сојузната изборна ко-4 
мисија. 

Член 197 , ' 
Повторните избори за народни пратеници што. 

ги избираат граѓаните непосредно за Сојузниот со^ 
бор се вршат во втората идна недела, а повтори 
ните избори за пратеници за Соборот на произво-
дителите во срок од седум до четиринаесет дена 
од денот на - одржаните избори. 

По исклучок од одредбата од претходниот 
став, повторните избори за народен пратеник што 
се спроведуваат поради причината наведена во чле-
нот 193 точка 2 на овој закон, се вршат четвртата 
недела од денот на одржаните избори. Во тој слу-
чај околиската изборна комисија најдоцна петтиот 
ден од денот на одржаните избори ќе ги свика де-
легатите на собирите на избирачите што се избрани 
за кандидационата конференција. Кандидационата 
конференција може да одлучи на собирите на из-
бирачите да им предложи нови кандидатури и да 
им стави друг соодветен предлог во поглед на веќе 
потврдената кандидатура на собирите на избира-
чите. Ако кандидационата конференција им пре-
дложи на собирите на избирачите нов кандидат' или 
им стави друг соодветен предлог, околиската из-
борна комисија ќе, ги свика собирите на избира-
чите најдоцна петтиот ден од денот кога е одржана 
кандидационата конференција. 

Избирачите можат л самите да дадат иниција-
тива за свикување на соборите на избирачите за-
ради предлагање нов кандидат. Во поглед на сви-
кувањето во врска со барањето на избирачите на 
собирите на избирачите заради предлагаше нови 
кандидати, во поглед на утврдувањето на новите 
кандидати и предлогот на кандидатурите на тие 
кандидати важат одредбите од членот 97 ст. 1 и 3 
на овој закон. 

Ако повторниот избор се врши врз основа на 
одлука од домот на Сојузната народна скупштина, 
денот во кој ќе се одржат изборите го определува 
Сојузната изборна комисија. 

Член 198 
Денот во кој ќе се одржат повторните избори 

ќе го објави надлежната изборна комисија нај-
доцна на пет дена пред денот определен за тие из-
бори. Таа ќе ги огласи кандидатурите што постои 
јат, како и нови доколку ќе ги има. 

1 2. Дополнителни избори 
Член 199 

Дополнителни избори се вршат кога на4 наро-
ден пратеник ќе му престане мандатот поради 
смрт или во други случаи предвидени со овој закон,; 

Избор на народен пратеник на упразнетото место 
нема да се врши ако до истекот на времето на кое 
е Сојузната народна скупштина избрана не преде 
стануваат повеќе од шест месеци. 
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Член 200 
Дополнителните избори ги определува домот на 

Сојузната народна скупштина во кој пратенич-
к о ^ место останало упразнето. 

Дополнителниот избор на пратеник што за Со-
јузниот собор го избираат граѓаните, непосредно 
како и дополнителните избори на пратеници што 
се избираат за Соборот на производителите, го ра-
спишува Сојузната изборна комисија. 

Дополнителните избори ќе се одржат најдоцна 
за три месеци сметајќи од денот кога односното 
пратеничко место останало упразнето. 

Одлуката за дополнителните избори ќе се об-
јави во „Службен лист на ФНРЈ" најдоцна на шест 
недели пред денот определен за изборите. 

3. Примена на одредбите од главите IV и V 
Член 201 

Доколку со одредбите од оваа глава не е опре-
делено поинаку, на повторните и дополнителните 
избори аналогно ќе се применуваат одредбите од 
главите IV и V од овој закон. 

Г л а в а VIII 
ОТПОВИК НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Предлагање отповик 
а) од собирите на избирачите " 

Член 202 
Постапката за отповик на народен пратеник 

избран непосредно од граѓаните за Сојузниот со-
бор, се започнува по предлог од собирите на изби-
рачите само ако започнувањето на таа постапка 
е предложено од собирите на избирачите на кои 
била присутна најмалку една третина од сите из-
бирачи на изборната околија во која е избран 
пратеникот чиј отповик се предлага. 

Постапката за отповик на народен пратеник 
избран за Соборот на производителите се започ-
нува, по предлог од собирите на избирачите во сто-
панските организации само ако започнувањето на 
таа постапка е предложено од собирите на изби-
рачите на кои била присутна најмалку една тре-
тина од сите производители на соодветната про-
изводителска група што се на работа односно што 
се зачленети во стопанските организации на по-
драчјето на таа изборна околија. 

Член 203 
Околискиот односно општинскиот собор одлучу-

ва за свикувањето на собирите на избирачите за-
ради започнување постапка за отповик на народен 
пратеник избран непосредно' од граѓаните за Сојуз-
ниот собор, на своја седница со мнозинство гласо-
ви на одборниците што учествуваат во одлучува-
њето. 

Врз основа на одлуката од околискиот односно 
општинскиот собор за свикување на собирите на 
избирачите (член 38 ст. 2 и 4), надлежната о:;оли-
ска изборна комисија е должна најдоцна во срок 
од 30 дена од денот на донесувањето на оваа 
одлука да ги свика собирите на избирачите заради 
одлучување за започнување постапка за отповик. 

Врз основа на писмен предлог од една трети-
на на членовите од изборното тело што го избра-
ло народниот пратеник надлежната околиска из-
борна комисија е должна најдоцна триесетиот ден 
од приемот на предлогот да ги свика собирите на 
избирачите во стопанските организации на подрач-
јето на изборната околија' заради започнување по-
стапка за отповик на пратеник избран за Соборот 
на производителите. 

Член 204 
Свикување на одделен собир на- избирачите 

заради започнување постапка за отповик на на-
роден пратеник што го избрале граѓаните за Со-
јузниот собор, можат да предложат најмалку пе-
десет избирачи настанети на подрачјето за кое се 
одржува собирот на избирачите. Предлогот за, сви-
кување на собирите се поднесува до претседателот 
Ла народниот одбор на општината, 

Свикување на собир на избирачите во стопан-
ска организација заради започнување постапка за 
отповик на народен пратеник избран за Соборот 
на производителите можат да предложат најмал-
ку педесет избирачи што се на работа односно што 
се зачланети во стопанската организација на соод-
ветната производителска група за која се одржу-
ва собирот. Предлогот за свикување на собирот на 
избирачите во стопанска организација се поднесу-
ва до претседателот на работничкиот совет на сто-
панската организација односно до претседателот 
на управниот одбор на земјоделската задруга, а 
ако стопанската организација нема работнички со-
вет до претседателот на управниот одбор односно 
до раководителот на стопанската установа или ра-
ботната единица за која се одржува собирот. 

Предлогот за свикување собирот на избирачи-
те се поднесува писмено. 

Член 205 
По предлог од избирачите собирот на избира-

чите го свикува претседателот на народниот одбор 
односно претставникот на- стопанската организаци-
ја до кој е испратен предлогот Ја свикување на 
собирот. 

Ако претседателот на народниот одбор, одно-
сно претставникот на стопанската организација, до 
кој е испратен предлогот не го свика собирот 
на избирачите најдоцна петнаесеттиот ден од 
денот на поднесувањето на предлогот, собирот 
може да го свикаат самите избирачи што го пре-
дложиле свикувањето на собирот, зашто се дол-
жни да ја известат по писмен пат надлежната око-
л и н а изборна комисија. 

Член 206 
Собирот на избирачите што според членот 203 

од овој закон го свикала околиската изборна ко-
мисија, го отвора и ја раководи неговата работа 
до изборот на претседателство одборникот на на-
родниот одбор на општината што ќе го определи 
околиската изборна комисија. 

Во случаите од ставот 1 од претходниот член 
собирот на избирачите го отвора и ја раководи не-
говата работа до избирањето на претседателство 
претседателот на народниот одбор на општината 
што го свикал или одборникот што ќе го определи 
тој, односно овластениот претставник на стопан-
ска организација 'што го свикал собирот на изби-
рачите во стопанската организација. 

Кога собирот го с в и е л а група избирачи, соби-
рот го отвора и ја раководи неговата работа до 
изборот на претседателство избирачот што ќе го 
определат изб,ирачите што го свикале собирот. 

Член 207 
По извршениот избор на претседателството 

претседавачот ја објавува целта на свикувањето 
на собирот и го поканува претставникот на око-
лискиот собор, што го определил соборот, односно 
претставникот на група членови од изборното те-
ло или еден од предлагачите што го предложиле 
свикувањето на собирот на избирачите, да го из-
несе и образложи предлогот за започнување по-
стапка за отповик на народниот пратеник. 

Потоа собирот го претресува предлогот и по 
завршениот претрес се при етула ва кон гласање за 
или против поднесување предлог за отповик. 

Гласањето се врши со дигање рака. 
Предлогот за започнување постапка за отпо-

вик е усвоен ако гласа за него мнозинство од при-
сутни^ избирачи. Ако е потребно се врши избро-
јување на гласовите. 

1 Член 208 4 

Ако собирот на избираните не го усвои пре-
длогот на избирачите за започнување постапка за 

' отповик, истите избирачи и^ можат повторно да 
поднесат предлог за свикување нов собир на из-
бирачите заради започнување постапка за отпо-
вик на народен пратеник пред да истече една го-
дина од денот кога е одржан собирот на КОЈ е 
одлучено да не се усвои таков предлог. 
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Член 209 
За работата на собирот на избирачите се води 

записник што го потпишуваат претседавачот, за-
писничарот и заверувачите ^на записникот. 

Записник содрпш особено: денот и часот на 
почетокот и местото на одржувањето на собирот; 
за кое подрачје односно за кои стопански органи-
зации се одрекува собирот; врз основа на чија 
одлука односно предлог е свикан собирот; кој го 
свикал и отворил собирот; фамилијарното, татко-
вото и роденото име од членовите на претседател-
ството на собирот, од записничарот и заверувачите 
на записникот; вкупниот број избирачи запишани 
во избирачкиот список на подрачјето за кое се 
одржува собирот, ^односно вкупниот број на про-
изводителите што имаат право да учествуваат на 
собирот; бројот на присутните избирачи; дневниот 
ред на собирот; фамилијарното, татковото и роде-
ното име на народниот пратеник чиј отповик се 
предлага, со означување домот чиј член е тој; ре-
зултатот од гласањето за предлогот за започну-
вање постапка за отповик и причините за започ-
нување, на таа постапка, ако е усвоен предлогот; 
на кој начин е утврден резултатот на гласањето, 
Други околности ед значење за работата на соби-
рот, и часот на свршетокот на собирот. 

Член 210 
Ако собирот на избирачите го усвои предлогот 

за започнување постапка за отповик на народниот 
пратеник, се состава предлог за отповик. 

Предлогот за отповик го состава претседател-
ството на собирот, но собирот може да определи 
тоа да го сторат тројца, други избирачи односно 
производители присутни на собирот. 

Предлогот за отповик го потпишуваат члено-
вите на претседателството или тројца други изби-
рачи односно производители присутни на собирот 
што ќе ги определи собирот. Нивните потписи мо-
раат да бидат заверени од државниот орган на-
длежен за заверување или од народниот одбор на 
општината на чие подрачје е одржан собирот на 
избирачите. 

б) од група избирачи односно од група 
производители 

ч Член 211 
Предлогот за отповик на народен пратеник из-

бран непосредно од граѓаните за Сојузниот собор, 
што го поднесува група избирачи, мора да биде 
потпишан од најмалку една третина од вкупниот 
број на избирачите што се запишани во избирач-
киот список на подрачјето на изборната ,околија 
во која е избран пратеникот чиј отповик се пре-
длага. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат за-
верени од органот надлежен за заверување или од 
народниот одбор на општината. 

Предлогот за отповик мора да содржи, покрај 
другото што е пропишано во членот 214 од овој за-
кон, . и потврда од народниот одбор на општината 
дека предлагачите, се запишани во избирачкиот 
Список. 

Кон предлогот за отповик мора да се приложи 
Потврда од надлежната околиска изборна комисија 
За вкупниот број на избирачите во изборната око-
лија. 

Член 212 
Предлогот за отповик на народен пратеник из-

бран за Соборот на производителите што го подне-
сува група производители мора да биде потпишан 
Од најмалку една третина од вкупниот број на прои-
зводителите на соодветната ^ производителска група 
Што имаат избирачко право на подрачјето на избор-
ната околија во која е избран пратеникот чиј отпо-
вик се предлага. 

Предлогот за отповик што го поднесува^ група 
1фоизводители мора да содржи, покрај другото што 

е пропишано во членот 214 од овој закон, и потврда 
од стопанската организација односно народниот од^ 
бор на општината за секој потписник дека е запи-: 
шаи во избирачкиот список за избирање одборник 
за соборот на производителите во соодветната прои-
зводителска група. Потписите на предлагачите мо-ѕ 
раат да бидат заверени од органот надлежен за за-
верување или /од народниот одбор на општината. 

Кон предлогот за отповик мора да се приложи 
потврда од надлежната око лиска изборна комисија 
за вкупниот број производители на соодветната 
производителска група што се на работа односно 
што се зачленети во стопанската организација на 
подрачјето на изборната околија. 

в) од републичкиот, Покраинскиот или 
Обласниот собор 

Член 213 
Предлогот за отповик на народен пратеник што 

го избрал републичкиот, Покраинскиот или Обла-
сниот собор за Сојузниот собор мора да биде потпи-
шан најмалку од една третина надеите членови од 
тој собор. Потписите на предлагачите мораат да 
бидат заверени од претседателот на републичкото 
односно Покраинското собрание или од претседа-
телот на Народниот одбор на Автономната Област. 

2. Содржина на предлогот за отповик и орган до 
кој се поднесува 

Член 214 
Предлогот за отповик мора да содржи: 
1) фамилијарното, татковото и роденото име и 

местото на живеењето на народниот пратеник чиј 
отповик се предлага, како и означување домот на 
Сојузната народна скупштина чиј член е тој; 

2) означување на изборната околија во народа 
ната република во која е избран народниот пра-
теник, ако се предлага отповик на пратеник избран 
непосредно од граѓаните за Сојузниот собор или 
отповик на пратеник избран за Соборот на про-
изводителите; 

3) причините поради кои се предлага от-
повикот. 

Покрај потписите од секој потписник на пред-
логот за отповик мора да се означи неговото фами-
лијарно, татково и родено име, занимање и место на 
живеењето, а ако предлогот за отповик го подне-
сува група производители, ќе се означи за секој 
потписник и стопанската организација во која што 
е на работа односно зачленет. 

Член 215 
Предлогот за отповик се поднесува писмено. 
Предлогот за отповик на народен пратеник из-

бран непосредно од граѓаните зха Сојузниот собор, 
како и предлогот за отповик на пратеник избран 
за Соборот на производителите, се поднесуваат 
преку надлежната око лиска изборна комисија до 
Сојузната изборна комисија. 

Предлогот за отповик на пратеник што го из-
брал републичкиот, Покраинскиот или Обласниот 
собор за Сојузниот собор се поднесува до претсе^ 
дателот на републичкото односно Покраинско^ 
народно собрание или до претседателот на Народа 
ниот одбор на Автономната Област на кој му при-
паѓа соборот што го избрал пратеникот. 

Член 216 
Околиската изборна комисија ќе ги испрати без 

одлагање до Сојузната изборна комисија сите пред-
лози за отповик на народни пратеници што И се 
поднесени. 

И. Испитување на предлогот и распишување 
на гласањето за отповик 

Член 217 
Сојузната изборна комисија испитува дади 

поднесениот предлог за отповик е составен согл^ 
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сно одредбите од овој -закон, не влегувајќи ,во испи-
тување на оправданоста на причините изнесени во 
предлогот за отповик. 

Ако предлогот содржи ^само формални недоста-
тоци, Сојузната изборна комисија ќе им го врати 
предлогот на подносителите да ги отстранат недо-
статоците, определувајќи го срокот во кој тоа мрра 
да биде извршено. 

Сојузната изборна комисија ќе одбие предлог 
кој не ги исполнува условите предвидени во чл."210 
до 214 од овој закон и за тоа ќе ги извести подно-
сителите на предлогот со испраќање решение. На 
ист начин ќе се постапи, ако предлагачите не ги 
отстранат формалните недостатоци во определениот 
срок. 

Потписниците на предлогот од собирот на изби-
в т е како и првите тројца потписници на пред-
логот' од група граѓани, се сметаат како подносители 
На предлогот за отповик 

Члан 218 \ 
Ако е поднесен предлог за отповик на пратеник 

1пто го избрал републичкиот, Покраинскиот или 
Обласниот собор за Сојузниот собор, претседателот 
на народното собрание односно претседателот ^ на 
Народниот одбор "на Автономната Област до кој е 

' поднесен предлогот испитува дали предлогот е со-
ставен согласно одредбите од овој закон. Во поглед 
на овој предлог аналогно се применуваат одредбите 
од претходниот член. 

Член 219 . 
Кога Сојузната изборна комисија ќе утврди дека 

предлогот за отповик на народен пратеник им од-
говара на одредбите од овој закон, ќе го потврди 
предлогот' и ќе распише гласање за отповик во из-
борната околија во која е избран пратеникот. Со-
јузната изборна комисија ќе го распише гласањето 
За отповик најдоцна тридесет дена од денот на по-
тврдата на предлогот за отповик. 

Решението за распишување на гласањето за 
отповик го содржи фамилијарното, татковото и ро-
деното име на народниот пратеник за чиј отповик 
ќе се гласа, означувањето на изборната околија во 
која ќе се врши гласањето и денот определен за 
гласањето, , , 

Гласањето за отповик на народен пратени^ ,из-
бр.ан непосредно од граѓаните за Сојузниот собор 
се врши само в недела. / 

Член 220 
За распишувањето на гласањето за отповик Со-

јузната изборна комисија го известува домот" на Со-
јузната народна скупштина чиј член е пратеникот 
чиј отповик се предлага, самиот пратеник и над-
лежната околиска изборна комисија. 

Решението на Сојузната изборна комисија за 
распишување на гласањето ,за отповик На народен 
пратеник се објавува во „Службен лист на ФНРЈ" 
најдоцна петнаесет дена пред денот определен за 
гласањето. ' 

Член 221 
Кога претседателот на републичкото, или По-

краинско^ Народно собрание односно претседате-
лот на Народниот одбор на Автономната Област ќе 
утврди дека предлогот за отповик на народен пра-
теник што го избрал републичкиот, Покраинскиот 
или Обласниот собор за Сојузниот собор им одго-
вара на одредбите од овој закон, ќе му предложи на 
соодветниот собор да изврши на својата прва на-
редна седница гласање за отповикот на пратеникот 
чиј отповик се предлага. 

4. Гласање за отповик на народните пратеници 
и утврдување резултатот на гласањето 

Р) за пратеник избран за Сојузниот собор непосредно 
од граѓаните 

Член 222 
Гласањето за отповик на народен пратеник из-

бран непосредно од граѓаните за СОЈУЗНИОТ собор 

се Ерши на избирачките места на подрачјето на 
изборната околија во која е избран пратеникот. 

Околиската изборна комисија е должна да ги 
определи најдоцна седум дена пред денот опреде-
лен за гласање за отповик избирачките места на 
кои ќе се гласа и за секое избирачко место да име-
нува избирачки одбор што ќе го раководи гласањето 
за отповик. 

Член 223 ^ 
Околиската изборна комисија е должна да из-

даде оглас за тоа дека е определено гласање за 
отповик. 

Овој оглас мора да го содржи фамилијарното, 
татковото и роденото име на народниот пратеник 
за чиј отповик се гласа, означувањето на домот на 
Сојузната народна скупштина чиј член е тој, како 
и означувањето на изборната околија во која се 
врши гласањето за отповик и денот на гласањето. 

Околиската изборна комисија ќе обезбеди огла-
сот за определување на гласањето за отповик на 
пратеникот да биде објавен најдоцна седум дена 
пред денот определен за гласањето за отповик во 
сите места на подрачјето на изборната околија во 
која се врши гласањето за отповик. 

Член 224 
Најдоцна три дена пред денот на гласањето за 

отповик народниот пратеник за чиј отповик се гласа 
и ћодносителите на предлогот за отповик можат да 
ќ пријават на околиската изборна комисија по еден 
свој претставник и еден негов заменик за секое 
избирачко м^сто. За претставник на пратеникот од-
носно на подносителите на предлогот за отповик и 
за негов заменик можат да бидат предложени само 
лица што имаат избирачко право. Претседателот 
на околиската изборна комисија ќе издаде најдоцна 
48 часа по приемот на пријавата за секој пријавев 
претставник и заменик уверение врз основа на кое 
ќе можат тие да учествуваат во работата на изби-
рачкиот одбор, но без право на одлучување. 

Народниот пратеник за чиј отповик се гласа и 
подносителите на предлогот за отповик можат да 
при јават свој претставник и његов заменик и за 
околиската изборна комисија. 

Член 225 
На секое избирачко место ќе се постави кутиј,а 

за гласање за ртповик на која ќе се истакне оглас 
за определување на гласањето за отповик. 

Член 226 
Претседателот на избирачкиот одбор на секој 

гласач му цредава гласачко ливче. 
На гласачкото ливче ќе биде цитирано фамили-

јарното, татковото и роденото име и Местото на жи-
веењето на народниот пратеник за чиј отповик се 
гласа, а под неговото име ќе бидат отпечатени, едни 
под други, зборовите „за отповик" и „против 
отповик". 

Ако гласачот гласа за отповик на народниот 
пратеник ќе ги опкружи зборовите „за отповик", 
а ако гласа против неговиот отповик ќе ги опкружи 
зборовите „против отповик". 

Гласачките ливчиња на кои не се опкружени 
зборовите „за отповик" ни зборовите „против отпо-
вик", како и гласачките ливчиња што се така по-
полнети да не може со сигурност да се утврди дали 
избирачот гласал за или против отповикот, се сме-
таат за неважни. 

Член 227 
По завршеното гласање се врши избројување 

на гласачките ливчиња и се утврдува бројот на 
ливчињата на кои се гласало за отповик, бројот на 
ливчињата на кои се гласало против отповик, како 
и бројот на неважните ливчиња. 

По завршеното избројување ќе се внесе во за-
писникот за работата на избирачкиот одбор колку 
спрема изводот од избирачкиот список имало изби-
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рачи на тоа избирачко место, колку' избирачи гла-
сале спрема изводот од избирачкиот список, бројот 
на гласачките ливчиња со кои се гласало за от-
повик, бројот на ливчињата со кои се гласало про-
тив отповик, и бројот на неважните ливчиња. 

,Го завршената работа избирачкиот одбор ќе 
го објави пред зградата во која е вршено гласањето 
резултатот на гласањето на тоа избирачко место. 

Избирачкиот одбор ќе го испрати, најбргу и по 
најкус пат, записникот за гласањето со гласачките 
^ливчиња и со сиот друг изборен материјал до над-
лсжната око л иска изборна комисија сна начинот 
што ќе го определи Сојузната изборна комисија. 

Член 228 
Брз основа на материјалот примен од избирач-

киот одбор околиската изборна комисија ќе утврди 
колку вкупно избирачи гласале во изборната око-
лија, колку вкупно гласале за отповик а колку про-
тив отповик, бројот на неважните ливчиња, како и 
вкупниот број на избирачите запишани во избирач-
киот список во сета изборна околија, и врз основа 
на тоа ќе установи дали народниот пратеник е от-
повикан. Овие податоци комисијата ќе ги внесе во 
записникот за својата работа. 

За резултатот на гласањето комисијата ќе ја 
извести писмено републичката изборна комисија 
и народниот пратеник за чиј отповик се гласало 

Член 229 
Кога околиската изборна комисија ќе го утврди 

резултатот на гласањето за отповик, ќе го објави на 
огласната табла на народниот одбор на секоја око-
лија на подрачјето на изборната околија и ќе ис-
прати без одлагаше, преку Сојузната изборна ко-
мисија, извештај до Сојузниот собор за својата ра-
бота со сите акти што се однесуваат до постапката 
На гласањето за отповик. 
б) за пратеник што го избрал републичкиот, Покра-
инскиот или Обласниот собор за Сојузниот собор 

Член 230 
Републичкиот, Покраинскиот или Обласниот со-

бор гласа на својана седница за отповик на пратеа 
ник што го избрал за Сојузниот собор. 

Гласањето за отповик се врши без посебен пре-
трес, освен ако соборот не одлучи да се одржи 
претрес. 

Народниот пратеник за чиј отповик се гласа 
Има право пред да се премине на гласањето за не-
говиот отповик да земе збор за изјаснување по 
предлогот за отповик. 

Член 231 
Гласањето за отповик го раководи претседателот 

на соборот со помош од секретарот и два члена од 
соборот што ќе ги определи соборот. 

Член 232 
Врз основа на резултатот на гласањето прет-

седателот на соборот го утврдува и објавува резул-
татот на гласањето за отповик. 

Ако за отповик гласало мнозинство предвидено 
со овој закон, претседателот на соборот веднаш по 
објавениот резултат на гласањето ќе прогласи дека 
народниот пратеник е отповикан и за тоа ќе ги 
извести без одлагање Сојузниот собор и отпови-
каниот пратеник. 

е) за пратеник избран за Соборот 
на производителите 

Член 233 
Членовите на изборното тело што одлучува за 

отповик на народен пратеник избран за Соборот на 
производителите, гласаат за отповикот на свој 
состанок. 

Состанокот на изборното тело заради гласање 
Јза отповик го свикува надлежната оќолиска избор-
на комисија. 
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За гласањето се состава записник во кој се 
внесуваат податоците цитирани во членот 227 став 2 
од овој закон. 

Член 234 
Врз основа на материјалот примен од изби-

рачкиот одбор надлежната околиска изборна ко-
мисија ќе го утврди резултатот на гласањето за 
отповик и врз основа на тоа ќе установи дали на-
родниот пратеник е отповикан. 

По утврдувањето резултатот на гласањето око-
лиската изборна комисија ќе испрати без одла-
гање, преку Сојузната изборна комисија, изве-
штај до Соборот на производителите за својата ра-
бота со сите акти што се однесуваат до постапката 
на гласањето за отповик. 

5. Примена на одредбите од главите IV и V и 
членовите 202 до 206 . 

, Член 235 
Доколку со одредбите од членовите 222 до 234 

од овој закон не е пропишано поинаку, во поглед 
на гласањето за отповик на народните пратеници и 
утврдувањето на резултатот на гласањето аналогно 
ќе се применуваат одредбите од главите IV и V од 
овој закон, освен одредбите на одделот 8 од гла-
вата IV, а во поглед на гласањето, за отповик на 
пратеник што го избрал републичкиот, Покраин-
скиот или Обласниот собор за Сојузниот собор, и 
гласањето за отповик на пратеник избран за Собо-
рот на производителите, како и утврдувањето на 
резултатот на гласањето за отповик на тие прате-
ници; аналогно ќе се применуваат и одредбите од 
членовите 222 до 229 од овој закон. 

Г л а в а I X 
ЗАШТИТА НА ИЗБОРНОТО ПРАВО 

1. Приговори и жалби 
Член 236 

Поради неправилности во работат^ на собирите 
на избирачите ,на кои е. извршено кандидирање за 
избор на народен пратеник за Сојузниот собор или 
предложен отповик на пратеник избран за тој Со-
бор, како и поради неправилности во работата на 
избирачкиот одбор при избирањето односно отпо-
викот на пратеник за истиот Собор секој кандидат, 
односно пратеник чиј отповик, се предлага, како и 
секој избирач имаат право да поднесат приговор и 
до надлежната; околиска изборна комисија. 

Поради неправилности во работата на изби-
рачкиот одбор при избирањето односно отповикот 
на пратеник за Соборот на производителите секој 
кандидат, односно пратеник за чиј отповик се гласа, 
како и секој член на изборното тело, имаат право 
да поднесат приговори до надлежната околиска из-
борна комисија, а поради неправилности во рабо-
тата на собирите на избирачите во стопанските ор-
ганизации на кои е извршено кандидирање за из-
бирање пратеник за Соборот на производителите 
или предложен отповик на пратеник избран за тој 
Собор, имаат право да поднесат приговори до над-
лежната околиска изборна комисија пратеникот 
чиј отповик се предлага, како и секој производител 
што има право да учествува на односниот с^бир 
на избирачите. 

Ако околиската изборна комисија по повод 
приговорите поднесени пред да истече срокот - за 
поднесување предлози на кандидатури на потврда 
утврди неправилности во работата на собирот на 
избирачите што битно влијаеле или можеле да 
влијаат на утврдувањето на кандидатурата од со-
бирите на избирачите,, ќе ја поништи работата на 
собирот на избирачите на кој имало неправилности 
и ќе определи да се свика во определен срок нов 
собир на избирачите. 

Член 237 
Против решението од околиската изборна ко-

мисија за одбивал,е на предлогот на к а н д и д а т у р а т а , 
како и против решението од таа комисија со кое 
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се утврдува дека не се исполнети условите за пот-
врда на кандидатурата, подносителите на соод-
ветниот предлог на кандидатурата имаат право на 
жалба до врховниот суд на народната република 
односно на Автономната Покраина (до советот за 
управни спорови) во срок од 48 часа од приемот 
на решението. Врховниот суд ќе донесе решение по 
жалбата Најдоцна 48 часа по приемот на ,жалбата. 

Член 238 
Против решението од околиската изборна ко-

мисија, освен решенијата цитирани во претходниот 
член, секој кандидат и секој избирач, односно секој 
члеа од изборното тело, за избирање пратеник во 
Соборот на производителите, имаат право на жалба 
до повисоката изборна комисија односно до над-
лежниот дом на Сојузната народна скупштина. Тие 
можат да му укажат на домот на Сојузната на-
родна скупштина и на неправилностите во работата 
на избирачкиот одбор или во работата на собирите 
на избирачите во поглед на предлагањето на кан-
дидатите. 

Народниот пратеник за чиј отповик се гласало 
и секој избирач односно член од изборното тело 
имаат против решението од околиската изборна ко-
мисија донесено во врска со спроведувањето на 
отповикот на народен пратеник празно на жалба до 
повисоката изборна комисија односно до надлеж-
ниот дом на Сојузната народна скупштина. 

Жалбата изјавена до денот на изборите од-
носно до денот на гласањето за отповик и се пре-
дава на повисоката изборна комисија, а жалбата 
изјавена по тој ден му се предава на надлежниот 
дом на Сојузната народна скупштина. 

Жалбата му се поднесува на домот на Сојуз-
ната народна скупштина најдоцна до денот на со-
станокот на Верификациониот одбор, а жалбата 
што се однесува до дополнителен избор или до от-
повик на народен пратеник — во срок од петнаесет 
дена од денот на изборите односно на гласањето 
за отповик. 

Член 239 
Против решението од Сојузната изборна коми-

сија за одбивање на предлогот за отповик на на-
роден пратеник подносителите имаат право на 
жалба до Сојузниот врховен суд. Жалбата се под-
несува во срок од три дена од приемот на реше-
нието. 

2. Кривични одредби 
Член 240 

Со парична казна или со казна затвор до една 
година ќе се казни за кривично дело: 

1) тој што со. поткупување влијае на избирач 
на избори или при отповик, на сојузни народни пра-
теници да гласа за или против определен канди-
дат односно за или против отповик на народен пра-
теник, или воопшто да не гласа, или да потпише 
предлог на кандидатура или предлог за отповик, 
или да се откаже од дадениот потпис на нив; 

2) избирач што повеќе од еднаш ќе гласа или 
ќе се обиде да гласа на изборите за ист дом на 
Сојузната народна скупштина или при гласањето 
за отповик; , 

3) избирач што на изборите или при гласањето 
за отповик ќе гласа или ќе се обиде да гласа место 
другего под неговото име;. 

4) тој што противно на одредбата од членот 117 
од овој закон ќе дојде на избиралиште со оружје 
или со некакво опасно орудие, како и тој што без 
покана од претседателот на избирачкиот одбор ќе 
нареди да се доведе оружена сила на избиралиш-
тето, или ќе је доведе без негова наредба; 

5) тој шђго ќе уништи, прикрие, оштети или ќе 
однесе некаква исправа за изборите или гласа-
њето за отповик, или некаков предмет што служи 
за избирањето или гласањето за отповик; 

6) службено лице што ќе повика избирач на од-
говорност поради гласањето или од него ќе бара да 
каже за кого гласал или зонгѓо не гласал, односно 
дали гласал за или против отповикот; 

7) стражар што ќе постапи противно на одреди 
бата од членот 113 На овој закон. 

Член 241 
Со парична казна до 20.000 динари или со казна 

затвор до два месеца ќе се казни за кривично дело5 

1) тој што се однесува непристојно при гласаа 
њето; ? 

2) тој што, откога гласал односно откога се ут-
врди дека не е уведен во избирачкиот список, на 
опомена од претседателот на избирачкиот одбоф 

. не ќе се отстрани од избира л иштето; 
3) тој што ја попречува работата на избирачи 

киот одбор или на изборната комисија; 
4) член на избирачкиот одбор или на изборната 

комисија, како и-секое друго лице што на кој и 
да е начин ќе ја повреди тајноста на гласањето^ 

Член 242 
За кривично дело фалсификат, повреда н^ 

слободата на определување на избирачите, спречун 
вање на службеното лице во1 вршењето на служи 
беното дејствие, навреда или клевета на член на 
претседателството на собирот на избирачите или на 
член на избирачкиот одбор или "на изборната ко-
мисија по повод вршењето на нивната службена 
должност, како и за кое и да е друго кривично 
дело предвидено во Кривичниот законик што е сто-
рено во врска со избирањето или отповикот на со-
јузните народни пратеници, сторителот ќе се казни 
според одредбите од Кривичниот-законик. 

Член 243 
Сите дејствија казниви според овој закон или 

според Кривичниот законик што се сторени на из-
биралиштето, избирачкиот одббр ќе ги внесе во 
својот записник со означување на името, занима-
њето и местото на живеењето на сторителот. 

Откога околиската изборна комисија ќе ја за-
врши својата работа, ќе направи извод од приме-
ните записници за сите казниви дејствија, ако ги 
имало, и овие изводи ќе ги испрати до јавниот обви-
нител заради започнување кривична постапка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 244 

Сојузниот извршен совет донесува упатства за 
извршување на овој закон. 

Член 245 
Овој закон влезе во сила на 10 септември 1953 

година, а неговите измени и дополненија од 17 ок-
томври 1957 година влегуваат во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

633. 
Врз основа на членот 81 став 1 и членот 82 од 

Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
I. општи ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сојузниот завод за статистика (во натамошниот 

текст: Завод) е управна установа. 
Член 2 

Работите на Заводот, чиј делокруг е определен 
со членот 32 од Законот за сојузните ограни на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), ги 
вршат: директорот, заменикот на директорот, ди-
ректорите на сектори, помошникот на директорот, 
началниците на одделенија, шефовите на отсеци, 
референтите и други службеници. 

Член 3 
Во остварувањето на своите задачи Заводот ги; 

врши особено следните работи: 
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1) приготвува и му предлага на Сојузниот из-
вршен совет перспективен и годишен план на ста-
тистичките истражувања; 

2) ја разработува и ја унапредува статистич-
ката методологија к' за таа цел врши потребни 
истражувања; 

3) врши методолошки подготовки за стати-
стички истражувања и ги организира' тие истра-
жувања, присобира, ги средува, ги обработува и ги 
анализира статистичките податоци од областа на 
општествениот и стопанскиот живот на земјата, а 
особено оние што овозможуваат следење на опште-
ствените планови; 

4) ги објавува званичните статистички податоци 
и го регулира начинот на нивното објавување од 
страна на други статистички органи; 

5) го координира изведувањето на статистички 
истражувања од општоопштествен интерес и зна-
чење, што не се предвидени со годишниот план на 
статистичките истражувања; 

6) одржува и ги координира врските во областа 
на статистиката^ со меѓународни и други стати-
стички установи и организации во странство; 

7) се грижи за стручното издигање и усовршу-
вање на статистичките кадри, и за таа цел орга-
низира стручни советувања, семинари, курсеви и 
сл.; работи на разработката на програми за обучу-
вање на-кадрите за статистичка служба и се грижи 
за издавањето на статистичка стручна литература. 
II. ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ И НИВНИОТ 

ДЕЛОКРУГ 
Член 4 

Основни организациони единици се одделенија 
односно самостојни отсеци. 

Поделбата на работата во основните организа-
циони единици за одделни гранки на статистиката 
се врши по отсеци и реферати. 

Член 5 
Со работата на повеќе сродни статистичко-

стручнџ основни организациони единици раководат 
директори, а со работата на организационите еди-
ници што вршат техничко-стручни работи раково-
ди помошникот на директорот. 

Директорот на општествените статистики ра-
ководи со работата на: Одделението за демограф-
ски статистики, Одделението за статистики на тру-
дот, Одделението за културно-просветна стати-
стика, Одделението за политичка статистика и на 
самостојниот Отсек за судска статистика. 

Директорот на статистиките, на производството 
раководи со работата на: Одделението за инду-
стриска статистика, Одделението за селскостопан-
ска статистика. Одделението за занаетчиска и ко-
мунална статистика и Одделението за градежна 
статистика. 

Директорот на статистиките на прометот рако-
води со работата на: Одделението за статистика на 
сообраќајот и врските, Одделението за статистика 
на трговијата, Одделението за статистика на угости-
телството и туризмот и Одделението за статистика 
на надворешната трговија. 

Директорот на сводните статистики раководи со 
работата на: Одделението за статистика на стопан-
ските биланси, Одделението за финансиска стати-
стика и Одделението за статистика на цените и 
стандардот. 

Помошникот на директорот за техничко"струч-
ни работи раководи со работата на: Одделението 
за публикации, Одделението за машинска обработ-
ка, самостојниот Отсек за техника, планирање и 
координација на машинската обработка, самостој-
ниот Отсек за графика, дактилобирото и печат-
ницата. 

Член 6 
Покрај организационите единици наведени во 

членот 5, во Заводот постојат и следните основни 
организациони единици: Одделение за математска 
статистика, Одделение за меѓународна статистика, 

Одделение за докуметација, Одделение за органи-
зација и кадри и Одделение за општи работи. 

Заводот има своја стручна библиотека. 
Член 7 

Организационите единици што работат на ста -
тистичко-стручни работи ги вршат работите на ме-
тодолошка и организациона подготовка за стати-
стички истражувања од областа на општестрент:ст 
и стопанскиот живот, организираат присобирана 
на статистичките податоци, вршат нивно средува-
ње, обработка и анализа , и ги подготвуваат резул-
татите за публикување. 

Член 8 
Организационите единици што работат на тех-

ничко-стручни работи ги вршат следните работи, 
и тоа: 

1) Одделението за публикации врши техничка 
и јазичка редакција на сите статистички публи-
кации на Заводот, врши преведување на стати-
стички публикации на странски јазици и ги при-
готвува за печат; 

2) Одделението за машинска обработка разра-
ботува планови и програма за машинска обработка 
на статистичкиот материјал и ги извршува 'сите 
работи на машинската обработка со машинскиот 
парк со кој Заводот располага; 

3) самостојниот Отсек за техника, планирање 
и координација на машинската обработка се гри-
жи за развивањето, унапредувањето и користењето 
на машините за статистичка. обработка; 

4) самостојниот Отсек за графика изработува 
карти и графикони потребни за статистичка публи-
цистика; / 

5) печатницата ги врши сите печатарски и 
книговрзачки работи за публикациите и обрасците 
на Заводот. 

Член 9 
Организационите единици наведени во членот 

5 ги вршат следните работи, и тоа: 
1) Одделението за математска статистика во 

заедница со соодветните статистики врши стати-
стички истражувања со помош на математската 
статистика; 

2) Одделението за меѓународна статистика: ги 
проучува статистичките податоци на други земји 
и на меѓународни организации и приготвува на-
поредни статистички прегледи и студии; врши ра-
боти што се однесуваат на одржувањето и разви-
вањето на врски со соодветните статистички уста-
нови и организации на други земји и со меѓуна-
родни организации; врши размена на статистичките 
публикации' со странство; присобира и обработува 
странски статистички материјали од методолошки 
и организационен карактер, ги преведува и ги 
приготвува за објавување; 

3) Одделението за документација: ја присо-
бира, ја средува и ја чува статистичката доку-
ментација од историска вредност или која е по-
требна за работа на Заводот; врши информативна 
служба и ја контролира точноста на статистичките 
податоци што ги објавуваат други статистички 
органи во земјата; ја контролира точноста на ста-
тистичките податоци што други установи и орга-
низации ги праќаат во странство со согласност од 
Заводот; присобира и ги средува документите за 
методологијата на одделни статистички служби, 
врши редакција и приготвува објавување на ти^ 
документи; води картотеки и катастри за потре-
бите на статистичката документација итн.; 

4) Одделението за организација и кадри: се 
грижи- за унапредувањето на организацијата и 
процесот на работата во статистичките установи; 
приготвува анализи за потребите на кадровската 
политика на статистичката служба и се грижи за 
нејзиното спроведување во живот; се грижи за 
школувањето на статистичките кадри и за нив-
ното стручно издигање; организира хоспитации, 
курсеви и семинари; организира стажирање на 
приправници и се грижи за полагањето на струч-
ните испити; ја води персоналната администрација^ 
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5) Одделението за општи работи врши работи 
во врска со комерцијално^ работење на Заводот, 
работите на сметководството, економатот, архивата 
и дактилобирото. 

III. СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ, КОЛЕГИУМ 
И КОМИСИИ 

Ччен 10 
За разгледување на основната проблематика 

на организацијата и работата на статистичките 
заЕОли во земјата постои стручен колегиум, 

Стручниот колегиум го сочинуваат: директо-
рите на Сојузниот завод за статистика и директо-
рите на републичките заводи за статистика. Ди-
ректорот на Заводот може во стручниот колегиум 
да именува и други статистички стручњаци. 

Стручниот колегиум го свикува директорот на 
Заводот по потреба, а задолжително за разгледу-
вање на предлозите на годишен и перспективен 
план на статистичките истражувања, како и за 
разгледување предлози за вонредни статистички 
истражувања што се однесуваат на целокупната 
територија на Југославија. 

Со работата на стручниот колегиум раководи 
директорот на Заводот. 

Член 11 
За разгледување на поважните прашања од 

делокругот на Заводот постои колегиум на Заво-
дот, во кој влегуваат: заменикот на директорот, 
директорите, помошникот на директорот, начал-
никот на Одделението за организација и кадри, 
началникот на Одделението за општи работи и 
други службеници на Заводот што ќе ги определи 
директорот. 

Колегиумот го свикува и со него раководи ди-
к ректорот на Заводот односно неговиот заменик. 

Член 12 
За состанокот на стручниот колегиум и на ко-

легиумот на Заводот се води записник, кој содр-
жи: датум, имиња на присутните членови, дневен 
ред, поважни "заклучоци по одделни прашања од 
дневниот ред, како и мислења на одделни членови 
и на колегиумот ако тие го побараат тоа. 

Член 13 
Директорот на Заводот може, по потреба, да 

формира стручни комисии за проучување на по-
себни методолошки и организациони проблеми на 
статистичките истражувања, како и за извршување 
други задачи. 

IV. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Директор на Заводот 
Член 14 

Со работата на Заводот раководи и Заводот 
го претставува директорот. 

Директорот има Заменик, кој му помага во ра-
ководењето со работите на Заводот и го заменува 
во случај на отсутност. 

Член 15 
Директорот го организира вршењето на рабо-

тите на Заводот и донесува прописи за кои е овла-
стен Заводот. Тој ги потпишува и сите други акти 
на Заводот, о(5вен оние за кои. од него ќе бидат 
овластени неговиот заменик, одделни директори,' 
помошникот или одделни началници, во границите 
дозволени со важечките прописи. 

Директорот на Заводот не молѕе да го пренесе 
своето овластување врз други раководни службе-
ници кога се во прашање: поднесување предлог 
на план на статистичките истражувања; работи на 
координацијата на вонредните статистички истра-
жувања на републичките заводи за статистика; 
давање согласност по барањата од одделни сојузни 
државни органи и установи за спроведување на 
вонредни статистички истражувања; давање со-

гласност за објавување на статистичките податоци 
ОД Други статистички органи. 

Член 16 
Директорот на Заводот ги назначува и ги раз-

решува слулсбениците на Заводот и решава за 
нивните службенички односи, ако со посебни про-
писи за тоа не е овластен друг орган. 

Директорот е највисок дисциплински старешина. 
2. Директори на сектори на работата и помошник 

' директор на Заводот 
Член 17 

Директорите што раководат со работите на од-
делни сектори на работата и помошникот на ди-
ректорот на Заводот ги назначува и ги разрешува 
директорот на Заводот, во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Директорите на секторите на работата и помо- -
шникот на директорот на Заводот ги обединуваат 
работите на соодветните служби и раководат со 
нив, даваат стручна помош и вршат надзор над 
работата на основните организациони единици чија 
работа ја обединуваат. 

Во вршењето на работите од својот сектор ди-
ректорите односно помошникот на директорот на 
Заводот се должни да се придржуваат за општите 
упатства што им ги издава директорот на Заводот. 

Директорите на секторите на работата можат, по 
потреба, да организираат стручни состаноци и на 
нив да ги повикуваат раководителите на основни-
те организациони единици на соодветните служби 
во републичките заводи за статистика. 

Во случај на отсутност на директор на еден 
сектор на работата односно на помошникот на ди-
ректорот на Заводот, него ги заменува службеник 
што ќе го определи директорот на Заводот. 

3. Началници на одделенија, шефови на отсеци, 
референти и други службеници 

Член 18 
Со работите на одделенијата раководат на-

чалници, а со работите на самостојните отсеци, 
како и на отсекот во рамките на одделение, со 
библиотеката и дактилобирото - шефови. Со ра-
ботите на печатницата раководи управник. 

Началниците, шефовите на самостојни отсеци 
и на отсеци во рамките на одделение, на библио-
теката и дактилобирото, како и управникот на пе-
чатницата ги назначува и ги разрешува директо-
рот на Заводот. 

Началниците, шефовите и управникот на пе-
чатницата во вршењето на своите работи се должни 
да се придржуваат за упатствата што им ги издава 
директорот на Заводот, неговиот заменик, помо-
шникот на директорот или директорот на соодветен 
сектор од работата. 

Началниците, шефовите на самостојните отсечи 
и управникот на петачницата за својата работа му 
одговараат на надлежниот директор на сектор од 
работата односно на помошникот на директорот, а 
шефовите на отсеци во рамките на одделение и 
шефот на дактилобирото — на началникот на од-
делението. 

Началниците на одделенија надвор од секторот 
и шефот на библиотеката (член 6) му се одговорни 
за својата работа на директорот на Заводот одно-
сно на неговиот заменик. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
на началникот односно шефот, него го заменува 
службеник што ќе го определи директорот на со-
одветниот сектор од работата односно директорот 
"на Заводот. 

Член 19 
Референтите и други ,службеници на одделни 

организациони единици на Заводот ги проучуваат 
прашањата од делокругот на своите организаци-
они единици, приготвуваат документација по тие 
прашања, ги средуваат статистичките податоци, 
водат потребни евиденции и вршат и други работи 
што ќе им се доверат. 
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Член 20 
За вршење на одделни задачи Заводот може да 

има постојани и повремени надворешни соработ-
ници. 

Надворешните соработници можат да бидат 
ч именувани како постојани хонорарни службеници 

или како соработници што за својата работа се на-
градуваат според договор и извршените задача 

V. ОДНОСИ НА ЗАВОДОТ СО ДРУГИ ОРГАНИ И 
ОВЛАСТУВАЊА 

Член 21 
Во вршењето на своите задачи Заводот е овла-

стен да бара податоци од сите државни органи, 
стопански и општествени организации и поединци, 
кои се должни на статистичките органи да им да-
дат потполни и точни податоци во определени 
срокови. 

Член 22 
Сојузниот завод за статистика, како матична 

установа на статистичката, струка, им укажува 
стручна помош на сите статистички органи во 
земјата. Тој се грижи за нивната организација,'ра-
бота и стручно работење, одржува стручни совету-
вања со нив и им дава потребна стручна помош. 

Член 23 
Со цел за вршење на статистички истражува-

ња од општ интерес и значење за федерацијата, 
што не се предвидени со годишниот план на ста-
тистичките истражувања, Заводот е овластен: 

1) да ги координира вонредните статистички 
истражувања на републичките заводи за стати-
стика; 

2) да им дава согласност на одделни сојузни 
државни органи и установи за спроведување на 
вонредни статистички истражувања, ако тие се 
вршат надвор од статистичките органи, и ако се 
вршат на целата територија на Југославија. 

Против решението за одбивање давањето со-
гласност од точката 2 на претходниот став може 
да му се изјави жалба на Сојузниот извршен совет. 

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
Член 24 

Систематизацијата на работните места во За-
водот се утврдува така што вкупниот број на ра-
ботните места да изнесува 437, и тоа: работни ме-
ста за стручни службеници 336, работници 86, за 
помошен персонал 15. 

Овие работни места се распоредуваат на начи-
нот како е тоа предвидено во Прилогот, кој е со-
ставен л е д на оваа уредба. 

Член 25 
Покрај работните места наведени во членот 24, 

во Заводот се утврдуваат и 5 работни места за при-
правници со факултетска спрема и 5 — за приправ-
ници со средна спрема. 

Член 26 
Директорот може работите предвидени за зва-

њето советник да им ги довери и на службеници 
во звање виши референт, а работите на вишиот 
референт — на референтите. 

Член 27 
Одделни работни места предвидени во членот 

24 односно во Прилогот на оваа уредба можат да 
се менуваат со акт на директорот со согласност Од 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 28 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 874 

5 декември 1957 година . ч 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

634. 

Врз основа на чл. 52 и 81 од Законот за др-
жавната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ОПШТОДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА РЕПРЕЗЕН-

ТАЦИЈАТА 

' Член 1 
С^ основува Дирекција на објектите за општо-

државните потреби на репрезентацијата (во ната-
мошниот текст: Дирекција) заради вршење управни 
и со нив поврзани стопански работи во врска со 
определените потреби на репрезентацијата на др^ 
жаените органи. 

Член 2 
Во делокругот на Дирекцијата спаѓаат: 
1) управувањето со земјиштата, зградите и 

други средства од општествената сопственост што 
служат за потребите на репрезентацијата а И се 
дадени на управување; 

2) стопанските работи во врска со потребите на 
репрезентацијата и со цел за одржување на згра-
дите и други објекти што служат за потребите на 
репрезентацијата; 

3) работите од технички карактер од програ-
мата за меѓудржавни посети и во врска со други 
свечени прилики. 

Член 3 
Дирекцијата има својство на правно лице. 

Член 4 
Дирекцијата има своја претсметка на-приходи^ 

те и расходите. 
Член 5 

На чело на Дирекцијата се наоѓа директор, 
кого го назначува генералниот секретар на Прет-
седателот на Републиката во согласност со секре-
тарот на Сојузниот извршен совет. 

Директорот за работата на Дирекцијата му од-
говара на генералниот секретар на Претседателот 
на Републиката. 

Директорот може да има еден или повеќе по-
мошници. 

Член 6 " 
Дирекцијата ги врши работите од својот дело-

круг преку одделенија, отсечи, реферати и други 
организациони единици. -

За вршење на одделни стопански и други ра-
боти Дирекцијата во свој состав има и посебни ш и 
гони, како организациони единици со определен 
степен на самостојноста (во натамошниот текст: по-
себни потони). 

Со правилникот за внатрешната организација 
на Дирекцијата ќе се определат посебни погони за 
вршење на работите од предниот став, како и нив-
ниот делокруг. 

Член 7 
На чело на секој посебен погон се наоѓа управа 

ник кого назначува директорот во согласност со ге^ 
моралниот секретар на Претседателот на Републи-
ката. 

Управниците за својата работа му, одговараат, 
на директорот. 

Член 8 
Посебните погони имаат свои цретсметки на 

приходите и расходите, кои се составен дел на 
претсметката на Дирекцијата. 

Управниците на посебните погони се помошни 
наредбодавци за извршување на претсметките ќа 
приходите и расходите на овие единици. 
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Член 9 
Работите од својот делокруг посебните погони 

ги вршат самостојно. 
Надзор над работата на посебните по-гони врши 

директорот. 
Директорот ги одобрува плѕаноадте за производ-

ство и работа на посебните погони, им дава 
стручна пшшш за унапредување на производството, 
врши контрола на нивното материиј алгаз^-филансшжо 
работење, а може да бара извештај за работата 
на посебните погони и да им дава задачи, како 
и инструкции за вршење одделни работи од нивни-
от делокруг. 

Член 10 
Решенијата за Назначување, разрешување и 

други службенички и работни односи на службени-
ците и работичките на Дирекцијата, како и за 
службенички односи на службениците на посеб-
ните погони, ги донесува директорот. 

Решенијата за назначување и разрешување на 
помошниците на директорот, на началниците на од-
деленијата и на шефот на сметководството на Ди-
рекцијата ги донесува директорот во согласност со 
генералниот секретар на Претседателот на Ре-
публиката. 

Управниците на посебните погони ги донесу-
ваат решенијата за работните односи на работни-
ците во овие организациони единици. 

Член Ц 
При Дирекцијата постои дисциплмнскк суд за 

службениците на Дирекцијата и на нејзините по-
себни погони. 

Член 12 
Правото на надзор над работата на Дирекци-

јата го врши генералниот секретар на Претседате-
лот на Републиката. 

Генералниот секретар ги одобрува плановите 
на инвестиционото одржувана и новоградбата на 
Објекти за репрезентација, дава согласност на 
ѕгредлѕогот-оретсметќа на приходите и расходите на 
Дирекцијата, а може да бара извештај за нејзи-
ната целокупна работа или за извршувањето на 
фдделзд работи, као и да дава задолжит-елни ин-
струкции за вршење на работите од делокругот на 
Дирекцијата. 

Член 13 
Се овластува генералниот секретар на Претсе-

дателот на Републиката да ,донесе, во согласност 
фо Сојузниов довршен совет, Правилник за внатре-
шната организација на Дирекцијата и на посебни-
те погони во нејзиниот состав и да ја утврди си-
стематизацијата н а работните места во нив. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 365 
4 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

/ 6 3 Ѕ . ) 
/ т ђ р г ^ с н о в а на членот 148 став 3 од Уредбата 

ОД расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57) 
и чл. 5 и 26 став 2 ед Законот за надлежноста на 
народните одбори на општините и околиите С,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/55), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА 
I . ОПШЈИ одредби 

Член 1 
Претпријатијата и дуќаните, задругите, задру-

жните деловни сојузи и нивните погони, заедни-
ците на стопански организации, банките, штедил-

ниците, Државниот осигурител ен завод и усгано-
' вите со самостојно финансирање што вршат ра-

споделба на вкупниот приход на начинот на кој 
се распределува вкупниот приход на стопанските, 
организации (во натамошниот текст: стопанските 
организации), се должни во смисла на одредбите 
од оваа уредба и други сојузни прописи да ги за-
клучат своите деловни книги според состојбата на 
31 декември 1957 година и да состават завршна 
сметка за таа година. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат 
на оние заедници на стопански организации кои 
според прописите за нивното оснивање не се дол-
жни да го утврдуваат и го распределуваат вкуп-
ниот приход на начинот на кој се распределува 
вкупниот приход на стопанските организации. 

Член 2 
Со завршните сметки се искажува состојбата 

на средствата со кои стопанската организација 
управува и состојбата на изворите на тие сред-
ства на 31 декември 1957 година. 

Со завршната сметка конечно се утврдува и се 
распределува вкупниот приход на стопанската ор-
ганизација според прописите што важат зЅ 1957 
година. 7 " 

Член 3 
Состојбата на средствата и состојбата на изво-

рите на тие средства на 31 декември 1957 година 
се утврдува со попис (инвентарисање). 

Член 4 
Завршната сметка на стопанската организации 

ја опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и негова ра-

споделба; 
3) прилози што објаснуваат одделни позиции 

на билансот и пресметка на вкупниот Приход и 
негова расподелба; 

4) извештај за работењето; 
ј "" 5) записник од седницата,ла работничкиот 
( совет, "органот на управувањето" или највисокиот 
Ч орган, на задругата ја разгледувал завршната смет-

ка на стопанската организација и донесол ојвјџјѕа 
I за неј зино одобрување. ^ " ^ 
^ ^ ^ Член 5 

Завршната сметка на стопанските организации 
ја прегледува и решение за Завршната сметка до-
несува органот на управата на народниот одбор 
на општината надлежен за работите на финан-
сиите, ако со оваа уредба не е определено поинаку. 

Завршната сметка на стопанските организации 
за која советот на народниот одбор на општината 
надлежен за работите на финансиите утврди дека 
поради недостаток на достаточно стручни службе-
ници не може да ја прегледа органот на управа-
та на народниот одбор на општината надлежен за 
работите на финансиите, ќе ја прегледа органот 
на управата на народниот одбор на околијата на-
длежен за работите на финансиите. Завршната 
сметка на стопанските организации за кои народ-
ниот одбор на општината определил да ги "извр-
шуваат обврските спрема општествената заедница 
во паушален износ, ја прегледува и решенија за 
завршната сметка донесува секогаш органот на 
управата на народниот одбор на општината надле-
жен за работите на финансиите. 

\ А Поднесување на завршната сметка 
\ / Член 6 
Завршната сметка одобрена од работничкиот 

совет, од органот на управувањето односно на нај -
високиот орган на задругата стопанските органи-
зации му ја поднесуваат на органот на управата 
на народниот одбор на општинат Подлежен за ра-
ботите на финансиите на чие подрачје се наоѓа 
нивното седалиште. 

Завршните сметки за кои советот на народниот 
одбор на општината надлежен за работите на фи^ 
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нансиите ќе утврди дека во смисла на членот 5 од. 
оваа уредба не може да ги прегледа органот на 
управата на народниот одбор на општината надле-
жен за работите на финансиите, овој орган ќе му 
ги достави на органот на управата на народниот 
одбор на околијата надлежен за работите на фи-
нансиите. ^ 

Стопанските организации од ставот 1 на овој 
член што во свој -состав имаат погонски и делов-
ни единици, за кои се врши посебно (самостојно) 
пресметување на вкупниот приход, ќе му подне-
сат по еден примерок од прилозите определени со -
упатството за извршување на оваа уредба на на-
длежниот орган на управата на народниот Одбор 
на општината на чие подрачје, се наоѓа седали-
штето на единицата, и тоа во истиот срок во кој 
се поднесува и завршната ч сметка на стопанската 
организација. 

Член 7 
. Народната банка, Југословенската инвестицио-

на банка, Југословенската банка за надворешна 
трговија, Југословенската извозна и кредитна ,бан-
ка ,а. д.,. Државниот осигурителен завод, Заедни-
цата на Југословенските железници, Заедницата 
на претпријатијата на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони и други заедници што вршат 
утврдувале и расподелба на вкупниот приход, 
како, и претпријатието на Југословенскиот аеро-
транспорт, завршната сметка му ја поднесуваат 
на сојузниот Државен секретаријат ^а работи на 
финансиите. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да определи определени заед-
ници на стопански организации завршната сметка 
да му ја поднесуваат на републичкиот државен 
секретаријат за работи на финасиите. 

Член 8 % 
Стопанските организации што произведуваат 

за определени потреби на Југословенската народ-
на армија завршната сметка му ја поднесуваат на 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана. ч 

ЧленЈЗ^ 
Завршната сметка стопанските организации му 

ја поднесуваат на надлежниот орган од чл. 6, 7 и 81 
на оваа уредба во срок од седум дена од ^енот 
на нејзиното одобрение, а најдоцна, до ^ ^ Ѕ Ј Ѕ ^ ^ Ѕ ^ 
февруари 19^ 

н о исклучок, Заедницата на Југословенските 
железници ќе ја поднесе завршната сметка за 1957 
година најдоцна до 30 април 1958 година. 

Со упатството за извршување на оваа уредба 
може да се определи стопанските организации што 
вршат пресметување на услуги со странство или 
што имаат поголем број погонски и деловни еди-
ници, завршната сметка за 1957 година да можат 
Да ја поднесат во продолжен срок од триесет дена 
по истекот на срокот определен со оваа уредба. 

Ч л ѕ а Ј О . 
Органот на кој му е поднесена завршната 

с м е т к 1 П Г д о ^ на здјвршната смет-
ка на стопанската организација да ^ д з д ј ^ е јпо-

сметкаГ""^ ' ' ц '.,""Ј'-Ј "̂1'Г - ,јџтт' ' - -
Ако завршната сметка е поднесена по пошта, 

надлежниот орган во срок од три дена од денот 
на приемот на завршната сметка ќе А издаде и 
испрати во два примерка на стопанската органи-
зација потврда за приемот на завршната сметка. 
Како ден на приемот на завршната сметка под-
несена препорачано по пошта се смета денот на 
предавањето на поштата. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите д е -
лови од членот 4 на оваа уредба, органот на кој 
Му е поднесена таквата завршна сметка ќе ја 
повика стопанската организација во срок од пет 
,дена од денот на нејзиното примање веднаш, а 

најдоцна во срок од осум дена, да ги поднесе де-
ловите од завршната сметка што не се поднесени. 

Стопанската организација е. лрджмл ,дд гртг \ 
о ј Ј Ј Ј о и ^ и од денот н^ приемот на потврдата ) 
еде?П!римерок од потврдата за предавање на за-
вршната сметка да и ^осташ!Јаа.ЈбШЈШта ка ј која 
има жиро сметка. 1""""!Ј 

Член 12 
На стопанската организација што не ќе ја 

поднесе завршната сметка во срокот од членот 9 
на оваа уредба банката, почнувајќи од првата 
редна исплата на прѓесметаните плати односно лич-
ните доходи или аконтации на платите односно 
личните доходи па до денот на поднесувањето на 
завршната сметка ќе им исплатува, и тоа: 

1) па стопанските организации што вршат ра-
споделба на вкупниот приход со утврдувале на 
добивката - плати во височина од 75% од. пла-
тите пресметани според тарифните ставови и дру-/ 
ги основи од членот 25 под а^ како и полн износ 
на издатоците според членот125 под б) од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации; 

2) на стопанските организации што вршат ра-
споделба на вкупниот приход со утврдување на 
доходот — заштитениот платен фонд во височина 
од 75%, како и полн износ на издатоците што се 
засметуваат во личниот доход на работниците 
според членот 67 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот 1?1УИХОД на стопанските организации. 

Член 13 
Ако стопанската организација не ја поднесе 

завршната сметка ниту во срок од 60 дена по исте-
кот на месецот во кој требало да ја поднесе завр-
шната сметка, надлежниот орган ќе определи при-
силна управа над стопанската организација по 
пријавата што е должен да ја поднесе органот на 
кој требало да му се поднесе завршната сметка. . 

Решението за присилна управа од претходниот 
став ќе се донесе најдоцна за 30 дена по истекот на 
срокот од претходниот став ако стопанската орга-
низација пред донесувањето на тоа решение не ја 
поднесла завршната сметка. 

Во решението за присилна управа надлежниот 
орган ќе го определи и срокот во кој треба да се 
изработи и се поднесе завршната сметка на стопан-
ската организација што е ставена под присилна 
управа. 

Член 14 . 
Стопанската организација е должна при под-

несувањето на потврдата за ,предадената завршна 
сметка да И ги достави на банката податоците од 
завршната сметка што ќе ги определи сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 15 
Стопанската организација може веднаш по под-

несувањето на одобрената завршна сметка и пода-
тоците од членот 14 на оваа уредба да ги користи 
според важечките прописи средствата што и при-
паѓаат и да врши исплата на платите од добивката 
односно на платите според тарифниот правилник. 

III. Прегледуваше на завршните сметки 
Член 16 

Органот на кој му се поднесува завршната 
сметка односно органот од членот б став 2 на оваа 
уредба ќе изврши преглед на завршната сметка 
најдоцна до 31 јули 1958 година. 

Органот од претходниот став прегледот на за-
вршната сметка може да го изврши преку комисија 
штр ќе ја формира со посебно решение. За преглед 
на завршната сметка ,можат да се ангажираат и 
други стручни лица и вештаци. 
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Ако органот.од ставот 1 на овој член не опре-
делил комисија за преглед на завршната сметка, 
до определи со решение стручен службеник на на-
родниот одбор или друго стручно лице да изврши 
Преглед. 

Органот на кој му се поднесуваат прилозите 
според одредбите од членот 6 став 3 на оваа уредба, 
може да изврши преглед на тие" прилози и да му 
ги достави податоците на органот што го донесува 
решението за завршната сметка, во срокот што ќе 
биде определен со упатството за извршување на 
оваа уредба. 

Член 17 
Органот на управата на народниот одбор на 

околијата надлежен за работите на финансиите 
може да определи едно или повеќе лица што ќе 
учествуваат во работата при прегледот на завр-
шните сметки на определени стопански организации 
од страна на органот на управата на народниот 
одбор на општината. 

Сојузниот и републичкиот државен секретари-
јат за работи на финансиите и секретаријатот за 
работи на финансиите на автономната единица мо-
жат да определат едно или повеќе лица што ќе уче-
ствуваат во работата при прегледот на завршните 
сметки од определени стопански организации од 
Страна на пониските органи на управата. 

Органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на политичкотериторијалните единици 
Од чиј буџет е дадена дотација на стопанската ор-
ганизација, може да определи едно или Повеќе 
лица што ќе учествуваат во прегледот на заврш-
ната сметка. 

Член 18 
Комисијата или лицето определено за преглед 

на завршната сметка во текот на прегледот има 
право да ја бара од стопанската организација сета 
документација потребна за преглед на завршната 
сметка и да ја повика стопанската организација да 
ја дополни документацијата со податоци за заврш-
ната сметка и да ги отстрани недостатоците во сро-
кот што комисијата или лицето определено за пре-
глед на завршната сметка ќе го определи, а кој не 
може да биде подолг од 30 дена. 

Член 19 
По извршениот преглед на завршната сметка, 

комисијата или лицето определено за преглед на 
Завршната сметка составува записник за изврше-
ниот преглед. 

Записникот, покрај наодот, мора да содржи и 
предлог за завршната сметка. 

Во записникот може да се предложи завршната 
вметка да се прифати, да се измени или да се одбие. 
Предлогот мора да биде образложен. 

Ако прегледот на завршната сметка го вршела 
комисија и предлогот не е даден едногласно, во за-
писникот треба да се внесат и одвоените мислења 
на членовите на комисијата што не се согласиле со 
мислењето на мнозинството. 

Ако во прегледот на завршната сметка учеству-
вале и вештаци, 6о записникот мора да се внесе и 
нивното мислење за завршната сметка. 

Член 20 
Еден примерок од записникот за прегледот на 

Завршната сметка комисијата или лицето опреде-
лено за преглед на завршните сметки и предава на 
стопанската организација, а друг - на органот на 
кој му е поднесена завршната сметка, 

Член 21 
Стопанската организација може во срок од 

осум дена од денот на приемот на записникот да 
поднесе приговор против записникот за извршениот 
преглед. Приговорот му се поднесува на органот 
на кој му е поднесена завршната сметка. 

Член 22 
Членовите на комисијата односно лицето опре-

делено за преглед на завршната сметка одговараат 

дисциплински за својата работа на прегледот на 
завршните сметки. 

Постапката за дисциплинските престапи од 
претходниот став ја води дисциплинскиот суд над-
лежен за службениците на органот што ја формич 
рал комисијата односно го именувал лицето за пре-
глед на завршната сметка. 

Член 23 
Сите лични и материјални трошоци во врска 

со прегледот на завршните сметки паѓаат на товар 
на претсметката на органот што го извршил пре-
гледот односно, на органот што го определил уче-
ствувањето во прегледот на завршната сметка во 
смисла на членот 17 од оваа уредба — за лицата 
што ги определил тој. 

IV. Донесување на решенија за завршните сметки 
Член 24 

Врз основа на завршната сметка, записникот за 
прегледот на завршната сметка и оценката на евен-
туалниот приговор на стопанската организација 
против записникот, органот од членот 16 став 1 на 
оваа уредба донесува решение со кое одобрената 
завршна сметка ја прифаќа или ја менува, заради 
нејзино усогласување со прописите (решение за 
завршната сметка). 1 

Ако органот од претходниот став не може да 
донесе решение'за завршната сметка поради недо-
стиг на податоци или поради тоа што податоците 
не можеле да бидат проверени, ќе ја повика сто-
панската организација да ги острани тие недоста-
тоци со поднесување на потребна документација и 
со утврдување веродостојноста на порано непрове-
рените податоци, и тоа во срокот што ќе го опре-
дели тој орган, а кој не може да биде подолг од 
15 дена. 

Ако стопанската организација не постапи по 
барањето во смисла на претходниот став, надлеж-
ниот орган ќе донесе решение за одбивање на за-
вршната сметка. Ако органот надлежен за донесу^ 
вање на решение за завршната сметка донесе ре-
шение за одбивање на завршната сметка, на сто-
панската организација ќе се применат одредбата 
од чл. 12 и 13 на оваа. уредба. 

Решението донесено според претходните ста-
вови им се доставува на стопанската организација 
и на банката кај која таа има жиро сметка во срок 
три дена по неговото донесување. 

Член 25 
Органот од членот 16 став 1 на оваа уредба е 

должен да донесе решение за завршната сметка и 
да и го достави на стопанската организација во 
срок од 15 дена од истекот на срокот за приговор 
односно од истекот на срокот од членот 24 став 2 
на оваа уредба, а најдоцна до 30 септември 1958 
година. 

Член 26 
Ако органот од членот 16 став 1 од оваа уредба 

не го донесе и не го достави решението за заврш-
ната сметка во срок од претходниот член, ќе се 
смета дека ја прифатил молкома одобрената завр-
шна сметка на стопанската организација и дека 
вкупниот приход е утврден и неговата расподелба 
извршена онака како Што е тоа сторено во одобре-
ната завршна сметка. 

Во случајот од претходниот став банката кај 
која се води жиро сметката на стопанската органи-
зација, ќе му поднесе на органот што бил надлежен 
за решение по жалбава (член 38) извештај дека 
завршната сметка на стопанската организација е 
прифатена молкома. 

Органот од претходниот став врз основа на при-
мениот извештај од банката може да поведе дисци-
плинска постапка против одговорните лица по чија 
кривица не е извршен преглед на завршната сметка 
во срокот, односно по чија кривица не е донесено 
решение за завршната сметка, 



Среда, 11 декември 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА" 'ФНРЈ Број 51 - Страна 929 

Член 27 
Исправки на разликите во состојбата на сред-

ствата и I на изворите на средствата, во вкупниот 
приход и неговата расподелба како и обврските 
спрема општествената заедница, што треба да се 
извршат врз основа на решението од членот 24 на 
оваа уредба, ќе се извршат во деловните книги на 
стопанската организација најдоцна до крајот на 
месецот во кој стопанската организација го примила 
решението за завршната сметка. 

V. Наплата на обврските и збирна обработка на 
податоците 

Член 28 
Банката кај која стопанската организација има 

жиро сметка е должна по приемот на потврдата од 
членот 10 и на податоците од завршната сметка 
според членот 14 на оваа уредба, да изврши пре-
сметување и наплата, на приходите на буџетот и 
фондовите, врз основа на прописите за наплата на 
тие приходи. 

Член 29 
Ако според решението за завршната сметка по-

стојат неизмирени обврски спрема буџетите и фон-
довите, или ако се тие измирени во поголеми износи 
отколку што се износите според решението, банката 
врз основа на применото решение за завршната 
сметка ќе изврши наплата на неизмирените обврски 
спрема буџетите и фондовите, односно враќање на 
повеќе наплатените износи, во срок од 10 дена од 
денот на приемот на решението, по налозите на 
стопанската организација односно по нејзино ба-
рање за враќање. 

Член 30 
Филијалата на Народната банка е должна да 

му достави на органот на управата на народниот 
одбор на околијата надлежен за работите на фи-
нансиите збирни податоци од завршните сметки на 
сите стопански организации што кај неа или кај 
друга банка на нејзиното подрачје имаат жиро 
сметка. 

Централата на Народнат,а банка за народната 
република ќе му ги достави на републичкиот држа-
вен секретаријат за работи 'на финансиите збирните 
податоци од завршните сметки на стопанските орга-
низации од територијата на народната република. 

Главната централа на Народната банка е дол-
жна да му ги достави на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите збирните податоци 
од завршните сметки на сите стопански организа-
ции од територијата на Југославија. 

Збирните податоци, како и сроковите во кои 
тие податоци се поднесуваат според претходните 
ставови, ги определува сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите. 

Ако жиро сметките на стопанските организации 
не ги води Народната банка туку некоја друга бан-
ка, Главната централа на Народната банка ќе ги 
определи сроковите во кои таа банка ќе И ги до-
стави на филијалата на Народната банка збирните 
податоци од завршните сметки на сите стопански 
организации што имаат жиро сметка кај таа банка. 

Член 31 ^ 
Филијалата на Народната банка е должна да 

му ги достави на органот на управата на народниот 
одбор на околијата надлежен за работите на фи-
нансиите збирните податоци од решенијата за за-
вршните сметки на сите стопански организации кои 
кај неа или кај друга банка на нејзино подрачје --
имаат жиро сметка. 

Централата на Народната банка за народнота 
република ќе му ги достави на републичкиот држа-
вен секретаријат за работи на финансиите збирните 
податоци од решенијата за завршните сметки на 
сите стопански организации од територијата на на-
родната република. 

Главната централа на Народната банка е дол-
жна да му ги достави на сојузниот Државен секре-

таријат за работи на финансиите збирните пода-
тоци од решенијата за завршните сметки на сите 
стопански организации од територијата на Југо-
славија. 

Збирните податоци, како и сроковите во кои 
се поднесуваат тие податоци според претходните 
ставови, ги определува ,сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Ако жиро сметките на стопанските организации 
не ги води Народната банка, туку некоја друга 
банка, Главната централа на Народната банка ќе 
ги определи сроковите во кои таа банка ќе и ги 
доставува на филијалата на Народната банка збир- ^ 
ните податоци од решенијата за завршните сметки 
на сите стопански организации што имаат жиро 
сметки кај таа ^анка. 

VI. Оценување на работењето на стопанските орга-
низации според завршните сметки . 

Член 32 
Врз основа на . извештајот за работењето, за-

писникот за претресувањето и одобрувањето на 
завршните сметки, билансот и другите податоци од 
завршните сметки, како и врз основа на записни-
кот за прегледот и решенијата за завршните смет-
ки, советот за ПЈШН И финансии на народниот одбор 
на општината е должен да му поднесе на народниот 
одбор на општината економско-финансиска анализа 
на работата на стопанските организации за чии 
завршни сметки донесол решение органот на упра-
вата на народниот одбор на општината или на око-
лијата надлежен за работите на финансиите, и тоа 
одвоено по стопанските гранки и стопанските об-
ласти, а во срокот што ќе се определи со упатството 
за извршување на оваа уредба. 

Анализата од претходниот став треба да ги со-
држи, основните податоци за работењето на стопан-
ските организации, како што се: двежење на про-
изводството, реализацијата и запасите, користење 
на капацитетот, снабденост со суровини, материјали 
и опрема, движење на работната сила, продуктив-
ност на трудот, движење на трошоците на произ-
водството и услугите, рентабилност итн. 

Соборот на производителите на народниот одбор 
на општината може да бара советот за план и фи-
нансии да поднесе и подробни анализи на работата 
на одделни стопански организации или на сите сто-
пански организации од определени стопански гран-
ки и области. 

Врз основа на анализите од претходните ста-
вови народниот одбор на општината на заедничка 
седница на двата собора ќе го разгледа успехот на 
работата на стопанските организации, ќе им даде на 
стопанските организации препораки во поглед на 
нивното работење и ќе преземе соодветни мерки. 
При разгледувањето на поднесените анализи на 
работата на стопанските организации, народниот 
одбор на општината дава и оценка за работата на 
општинските органи во постапката за донесување 
на решенија за завршните сметки, како и оценка 
на работата на банката и на другите органи што се 
занимаваат со примена и со контрола на примената 
на прописите за приходите од стопанството. 

Член 33 
Народниот одбор на околијата ќе постапи во 

смисла на одредбите од претходниот член во по-
глед на оценувањето на работењето на сите стопан-
ски организации на неговото подрачје и ќе состани 
за тоа збирна економско-финансиска' анализа по 
стопанските гранки и области. 

VII. Измени на правосилните решенија за заврш-
ните сметки 

Член 34 
Ако врз основа на оценката од народниот одбор 

за работењето на стопанските Организации, извеш-
таите на финансискиот инспектор, ревизорот или 
управата за приходи, или на Друг начин ќе се 
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утврди дека во решението за завршната сметка не-
правилно е утврден вкупниот приход, доходот од-
носно добивката или дека неправилно е извршена 
расподелбата на вкупниот приход, доходот односно 
добивката, органот што го донесол решението за 
завршната сметка може да изврши измена на ре-
шението. 

Измена на сите решенија за завршните сметки, 
освен решенијата што ги донесол Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана, може да 
изврши сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

Републичкиот државен секретаријат за работи 
на финансиите може да изврши измена на реше-
нијата што ги донесол органот на управата на авто-
номната единица надлежна за работите на финан-
сиите односно на народниот одбор на околијата 
или на општината. 

Секретаријатот за работи на финансиите на 
автономната единица може да изврши измена на 
решенијата за завршните сметки што ги донесол 
органот на управата на народниот одбор на околи-
јата или на општината надлежен, за работи на фи-
нансиите. 

Органот на управата на народниот одбор на 
околијата надлежен за работи на финансиите може 
да изврши измена на решенијата "за завршните 
сметки што ги донесол органот на управата на на-
родниот одбор на општината надлежен за работите 
на финансиите. 

Член 35 
Измената на правосилното решение за завр-

шната сметка се врши со образложено решение. 
По еден примерок од решението за измена на 

решението за завршната сметка им се доставува 
на органот што го донесол решението што се ме-
нува, на стопанската организација и на банката 
кај која се води жиро сметката на стопанската 
организација. 

Банката е должна по приемот на решението 
од претходниот став да постапи според членот 29 
од оваа уредба. 

Стопанската организација ќе изврши исправ-
ка на разликите по решението од овој член во 
деловните книги за годината во која е примено 
решението, и тоа најдоцна во срок од еден месец 
од денот на приемот на решението. 

Член 36 
Одредбите од чл. 34 и 35 на оваа уредба ва-

жат и за одобрените завршни сметки што се при-
фатени молкома според одредбите од членот 26 
на оваа уредба. 

Член 37 -
Ако по решението донесено во смисла на чл. 

34—ЗЈ. од оваа уредба повторно се утврдат непра-
вилност, ново решение за измена на решението 
донесува органот надлежен за донесување на ре-
шенија според членот 34 од оваа уредба. 

VIII. Жалби 
Член 38 

Против решението за завршната сметка и ре-
шението донесено според чл. 34—37 од оваа уред-
ба вс^ срок од 15 дена по доставата на решението 
може. да се изјави жалба, и тоа: 

1) до органот на управата на народниот одбор 
на околијата надлежен за работите на финансии-
те - против решението што го донесол органот 
на управата на народниот одбор на општината 
надлежен за работите на финансиите; 

2У до органот на управата на автономната еди-
ница — надлежен за работите на финансиите про-
тив решенијата што во прв степен ги донесол ор-
ганот на управата на народниот одбор на околи-
јата надлежен за работите на финансиите; 

3) до републичкиот државен секретаријат за 
работи на финансиите —против решенијата што 
во прв степен ги донесол органот на управата на 
народниот' одбор на околијата. 

Жалбата му се предава на органот што го до-
несол решението против кое се изјавува жалбата. 

Член ?9 
Органот против чие решение е изјавена жал-

ба е должен примената жалба да му ја достави на 
надлежниот второстепен орган најдоцна во срок 
од осум дена од денот на нејзиното примање. 

Жалбите во поглед на решавањето се сметаат 
како предмети од итна природа. 

Член 40 
Против второстепеното решение за завршнава 

сметка, како и против првостепеното решение на 
сојузниот односно на републичкиот државен се-
кретаријат за работи на финансиите или секрета-
ријатот за работи на финансиите на автономната 
единица, може да се поведе управен спор. 

IX. Казнени одредби 
Член 41 

„ Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап стопанска орга-
низација која во срокот определен со оваа уредба 
или во срокот определен врз основа на овластува-
њата од оваа уредба не поднесе завршна сметка, 
или во определениот ф о к не ги поднесе подато-
ците што од неа ги барала комисијата односно ли-
цето определено за преглед на завршните, сметки 
или органот на управата надлежен за донесување 
на решенија за завршната сметка. 

За престап од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динара раководителот 
на стопанската организација, раководителот на 
сметководство или друго одговорно лице во сто-
панската организациј,а. 

Член 42 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап стопанска организа-
ција ако со намера да прибави имотна корист ги 
употреби средствата искажани според одобрената 
завршна сметка (член 15) во износи поголеми од 
оние во решението за завршната сметка. 

За престап од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 50.000 динари раководителот 
на стопанската организација, раководителот на 
сметководството или друго одговорно лице во сто-
панската организација. 

Член 43 
Одговорниот службеник на органот што го до-

несол решението за завршната сметка ќе се казни 
дисциплински ако во срок од три дена не и го 
достави, на банката донесеното решение (член 24 
став 4). 

Член 44 
Директорот или друго одговорно лице на бан-

ката која не ќе ги поднесе збирните податоци во 
смисла на чл. 30 и 31 од оваа уредба, ќе се казни 
дисциплински., 

Член 45 
За водење на постапката по стопанските пре-

стапи од чл. 41 и 42 на оваа уредба во прв степен 
е надлежен окружниот стопански суд. 

Член 46 
Ако во постапката за прегледување на завр-

шните сметки и за донесување на решенијата за 
завршните сметки или во постапката за измена на 
правосилните решенија за завршните сметки се 
утврдат кривични дела, стопански престапи или 
дисциплински повоени, органот надлежен за доне-
сување на решенија за завршната сметка ќе" му 
поднесе на надлежниот орган пријава против сто-
панската организација односно против одговорно-
то лице во стопанската организација, заради во-
деше постапка и изречување казна. 
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X. Преодни и завршни одредби 
Член 47 

/ Стопанската организатор ^ жмц^доиотж. 
ЈѕЈцццшадцшаѕ^^ -заар-

у к а сметка за 1957 година, нема да поднесува ШШ^ 

ЖЕ 1 ^ ЛЈС^Ј^'1^;3 ЈУЕРД0" 
д ш ш и Ш ѕ г а и ^ и д ^ ^ 

Стопанската организација од претходниот став 
е должна да ги уплати обврските спрема опште-

^ствената заедница за четврто тримесечје на 1957 
година во вид на аконтации, спрема износите што 
била должна да ги уплати за претходниот пресмет-
ковен период. 

Член 48 
Одредбите од чл. 34—37 на оваа уредба ќе се 

применуваат и на завршните сметки за изминати-
те години, без оглед на тоа кој орган го донесол 
решението за завршната сметка, со тоа што при 
измената на решението да се применат прописите 
и економските инструменти што важеле за време-
то на кое се однесува завршната сметка. 

^ Член 49 
Одредбите од Уредбата за книговодството на 

стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/55), како и одредбите од другите 
прописи што, се во спротивност со одредбите Од 
оваа уредба, нема да се применуваат во поглед на 
завршните сметки за 1957 тодина. 

Член 50 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите да донесе поблиски про-
писи за извршување на оваа уредба. 

Член 51 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 375 
9 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

630. 
Врз основа на одделот 4 главата УПа од Соју-

зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПО-
ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за расподелба на вкупниот при-

ход на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/57) во членот 14 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
За работи на финансиите до донесувањето на закон 
фд точката 7 на овој член да донесе пропис за на-
доместок на штета причинета на други лица со 
вршење редовна дејност на стопанска организа-
ција, ако таков ризик не може да се осигури кај 
бшгурит^лниот завод." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. П. бр. 378 
6 декември 1957 година .. ^ 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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637. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53) ( по членот 52а се додава нов 
член 526, кој гласи: ' 

„Бродовите запишани во уписниците на долга-
та, големата крајбрежна и малата крајбрежна пло-
видба според одредбите од Уредбата за запишува-
њето на поморските бродови и кај аци на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/51) можат да се 
отуѓат или да се дадат во закуп на странски физич-
ки или правни лица или да се оптоварат со хипоте-
ка во нивна корист, само со претходно одобрение од 
Комитетот за надворешна трговија дадено со со-
гласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет. 

Стопанската организација е должна износите 
добиени со отуѓување, како и кредитите за чие обе-' 
збедување е дозволено запишување на хипотека да 
ги употреби за з.големување на капацитетот на тр-
говаската морнарица или за замена на постојните 
бродови со посовремени. 

Поблиски прописи за отуѓувањето, закупот или 
хипотеката на бродовите од ставот 1 на овој член ќе? 
донесе Комитетот за надворешна трговија со согла^ 
сност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Со-
јузниот извршен совет." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 376 
9 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

638. 
Врз основа на членот 32 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48 и 44/51) и членот 
34 точка 3 од Уредбата за надворешнотрговското ра-
ботење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УВОЗОТ И ПРО-

МЕТОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛИ 

Член 1 
Во Уредбата за увозот и прометот на патнички 

автомобили и мотоцикли („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/57) во членот 5 ст. 2 и 3 се заменуваат со нов 
став, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ,претходниот став, 
патничиките автомобили со волумен над 2.000 см3 

можат да се увезуваат за потребите на репрезента,-
цијата на сојузните и републичките претставнички 
органи и претставничките органи на автономните 
единици - со посебно одобрение од Секретаријатот 
за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, 
како и за потребите на граѓаните што автомобилите 
ги добиле од странство на подарок или ги набавиле 
во странство од свои заштеди на странски средства 
за плаќање наведени во членот 3 став 1 од оваа 
уредба — со посебна дозвола од Комитетот за на-
дворешна трговија." 
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Член 2 
. Оваа уредба ќе се применува на увозот на пат-

нички автомобили чие царинење се врши почнувај-
ќи од денот на нејзиното влегување во сл л а. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објваувањето во „Службенл ист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 377 
9 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

633. 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузниот извршен бовет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА : 

I. Во Одлуката за утврдување подрачјата на 
окружните и околиските јавни обвинителства („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) во точката I под 
„А. Во Народна Република Србија" се вршат след-
ните измени: 

1) редниот број 3 под а) се менува и гласи: 
,,а) ОКОЛИСКОТО јавно обвинителство во Врање 

за подрачјата на околиските судови во Врање и 
% Бујановац;", -

Одредбата под б) се брише, а одредбата под в) 
Станува^ одредба под б); - л 

2) редниот број 5 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителства 1во Крагу 

евац за подрачјата на околЛеките судови во Крагу-
евац и Рача." . ^ „ , 

Одредбата под б) се бришев 
3) редниот броЈ 7 Под а) Се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Круше-

вац за подрачјата на'"околиските судови вбл КЈ)уП1е-
вац и АлександроЅац;". 4 ' 

Одредбата под б) се брише, а одредбите под вЃ 
до д) стануваат одредби под б) до г); 

4) редниот број 8 под а) се менува и. гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Лесковац 

за подрачјата на околиските судови во Лесковац, 
Власотинце и Лебане." I 

Одредбите под б) и в) се бришат; 
5) редниот број 10 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Неготин 

за подрачјата на околиските судови во Неготин и 
Доњи Милановац;". . -

Одредбата под б) се брише^ а одредбата под в) 
станува одредба под б); 

6) редниот број 121 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Нови 

Пазар за подрачјата на околиските судови во Нови 
Пазар, Тутин и Сјеница." 

Одредбата под б) се брише; 
7) редниот број 14 под а) се менува и гласи: 
..а) ОКОЛИСКОТО јавно обвинителство во Пожа-

ревац за подрачјата на околиските судови во Пожа-
ревац, Жабари и Велико Градиште;". 

Одредбата под б) се бришеГ а одредбите под в) 
до д) стануваат одредби под б) до г); 

8) редниот број 15 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Приепоље 

за подрачјата на околиските судови во Приепоље, 
Нова Варош и Прибој."г 

Одредбата под б) се брише; 
9) редниот број 46 под а)'се менува и гласи: 
„а) Околиското јавно обвинителство во Прокупље 

за подрачјата на околиските судови во Прокупље, 
Блаце и КуршумлијаЛ 

Одредоите под б) и в) се бришат; 
10) редниот број 17 под д) се менува и гласи: 
,,д) Око.лиското јавно обвинителство во Куприја 

за подрачјата на околиските судови во Куприја и 
Деспотовац.". 

Одредбата под б) се брише, а одредбата под в) 
до д) стануваат одредби под б) до г); 

.11) редниот број 19 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Титово 

Ужице за подрачјата на околиските судови во Те-
тово Ужице, Чаетина и Баина Башта;". 

Одредбата под б) се брише, а одредбата под в) 
станува одредба под б); 

12) редниот број 20 под б) се менува и гласи: 
,,б) Околиското јавно обвинителство во Гуча за 

подрачјата на околиските судови во Гуча и Ива-
њица.": 

Одредбата под в) се брише; 
13) редниот број 21 под а) се менува и гласи: 
,,а) Околиското јавно обвинителство во Шабац 

за подрачјата на околиските судови во Шабац и 
Богатин;". 

Одредбата под б) се брише, а одредбите под в) 
,и г) стануваат одредби по^ б) и в); 

14) редниот број 23 под а) се менува и гласи: 
"а) Околиското јавно обвинителство во Зрења-

нин за подрачјата на Првиот и Вториот околиски 
суд во Зрењанин и на Околискиот суд во Нови 
Бечеј.". . 

Одредбата под б) се брише; 
15) редниот број 25 под а) се менува и гласи: 
"а) Првото околиско јавно обвинителство во 

Нови Сад за подрачјето на Првиот околиски суд 
во Нови Сад;". 

Одредбата под б) се менува и гласи: 
"б) Второто околиско јавно обвинителства' во 

Нови Сад за подрачјата па Вториот околиски суд 
во Нови Сад и на околиските судови во Жабаљ, 
Бачад Паланка и Џач."; 

16) редниот број 26 под, а) се менува и гласи: 
"а) Околиското јавно обвинителство во Панч,ево 

за подрачната на околиските судови во Панчево, 
Алибунар, Ковачица и, Кевин.". 

Одредбата под б) се брише; 
17) редниот број 27. под. а) се менува и гласи: 
"а) Околиското јавно обвинителство во Сомбор 

Ја подрачјата на околиските судови во Сомбор, 
АпЗтиН' и Оџаци.". ' -

Одредбата под б) се брише; ^ 
18) редниот број 28 под а) се менува и гласи: 
"а) Околиското јавно обвинителство во Сремска 

Митровица за подрачјата на околиските судови во 
Сремска Митровица и Шид;". 

Одредбата под г) се брише; 
- 19) редниот број 32 под а) се менува и гласи: 

"а) Околиското јавно обвинителство во Пеќ за 
подрачјата на околиските судови во Пеќ, Гураковац 
и Окована,". 

Одредбата под б) се брише; 
20) редниот број 33 под а) се менува и гласи: 
"а) Околиското јавно обвинителство во Примрен 

за подрачјата на околиските судови во Призрен, 
Драгаш, Сува Река и Ораховац." 

Одредбата под ,б) се брише; 
21) редниот број 34 под а) се менува и гласи: 
"а) ОКОЛИСКОТО јавно обвинителство во При-

штина за подрачјата на околиските судови во При-, 
штина и Подуево;": 

Одредбата под д) се менува и гласи: 
"д) Околиското јавно обвинителство во Уроше-

вац за подрачјата на околиските судови во Уро-
шевац и Липљан.". 

Одребите под в) и г) се бришат, а одредбата 
под д) станува одредба под в). 

II. Во точката I под „Г. Во Народна Република 
Босна и Херцеговина": 1 

Во редниот број 6 одредбата под а) се менува 
и гласи: 
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"а) Околиското јавно обвинителство во Мостар 
за подрачјата на околиските судови во Мостар и 
Невесиње;".. 

Одредбата под е) се менува и гласи: л 

,,е) Околиско јавно обвинителство во Требиње 
за подрачјата на околиските судови во Требиње, 
Билева и З̂ ацко.". 

Одредбата под ѓ) се брише, а одредбата под е) 
станува одредба под ѓ). 
III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во "Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 367 
5 декември 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, - Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

т . 

Врз основа на членот 125 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОН-

ЅОВИ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРДИН-
АЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ 
1. В^, Одлуката за определување процент за 

плаќање придонес за општествените инвестициони 
фондови од, страна на стопанските организации за 
вршење на административни и интелектуални ус-
луги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/57) во точ-
кава 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став во претпријатијата за економска 
пропаганда и публицитет ја сочинува вкупниот 
Промет намален за износот на платените услуги на 
Зфуги лица и за вредноста на материјалот употре-
бен за вршење сопствена услуга." 

, 2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 368 
5.декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

641. 

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII од Со-
јузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖ-

БАТА НА ОКТАНСКИ АВИО-БЕНЗИН 
1. Во Одлуката за одобрување надоместок (рег-

рес) при продажбата на октански авио - бензин 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/57) во точката 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„На претпријатијата од претходниот став им 
се одобрува надоместок (регрес) од 40 динари и за 
секој килограм авио-петрол (ЈЕТ-петрол) продаден 
на странски воздухопловни друштва со кои тие 
претпријатија Склучиле договор." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 

се применува и на продажбата на октански авио-
бензин извршена почнувајќи од 1 јануари 1957 
година. 

Р. п. бр. 366 
б декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вуимаиовиќ, с. р, 

942. 
Врз основа на точката IX од Одлуката за воде-

ње на избирачките списоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/57) во врска со членот 17 од Законот 
за избирачките списоци, Секретаријатот за законо-
давство и организација на Сојузниот извршен со-
вет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ 
1. Општинските народни одбори се должни до 

10 февруари 1958 година да извршат општа ревизија 
и препишување на избирачките списоци. 

2. Работите во врска со ревизијата и препишу-
вањето на избирачките списоци непосредно ги вр-
ши службеникот на општинскиот народен одбор 
што во смисла на одредбите од точката II од Одлу-
ката за водење на избирачките списоци го воДи 
избирачкиот список (водителот на избирачкиот 
список). Водителот на избирачкиот спибвк непосред-
но е одговорен За вршењето на исправки во изби-? 
рачкиот список за да Л одговара тој список на фак-т 
тичната Состојба, како и за правилноста на запишу-
вањето. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на општата управа ги организира и рако-
води со работите во врска со ревизијата ц препи-
шувањето на избирачкиот список. Старешината на 
тој орган е одговорен за правилното и благовреме-
но извршување на тие работи. Старешината на тој 
орган, во согласност со секретарот на општинскиот 
народен одбор, може да определи и други службе-
ници на општинскиот народен одбор што ќе работат 
на ревизија и препишување на избирачкиот список, 
а може да ангажира за препишување на избирачи 
киот список и други лица (пензионери, ученици итн.). 

Секретарот на општинскиот народен одбор се 
грижи, покрај органот на управава надлежен за 
работите на општата управа, за правилното органи-
зирање и за благовременото извршување на рабо-
тите во врска со ревизијата и препишувањето на 
избирачкиот, список. 

Советот надлежен за работите на општата упра-
ва води надзор над работата на соодветниот орган 
на управата во врска со ревизијата и препишува-
њето на избирачкиот список и ги презема сите 
мерки тие работи уредно и благовремено да се 
извршат. 

3. Во вршењето на ревизијата ќе се извршат ис-
правки на постојниот избирачки список на тој на-
чин што: 

1) од избирачкиот список ќе се избришат сите 
лица што умреле, што постојано се иселиле во дру-
го место или што врз основа на правосилна судска 
пресуда го изгубиле избирачкото право; 

2) во -избирачкиот список ќе се запишат сите 
лица што веќе наполниле или до денот определен 
за избори за Сојузната народна скупштина ќе на-
полнат осумнаесет години, сите лица што по 1 ја-ѕ 
нуари 1957 година за постојано се доселиле на по-
драчјето за кое се води избирачкиот список, сите 
други лица што постојано се настанети на тоа под-
рачје а не се запишани во тој список, како и ли-

цата што повторно се здобиле со порано изгубеното 
избирачко право. 
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4. Водителот на избирачкиот список е должен 
н.ајдоцна до 20 декемвр,и 1957 година со објава да ги 
извести граѓаните на подрачјето на.општината дека 
до 10 февруари 1958 година ќе се вршат исправки 
на избирачкиот, список и ќе ги повика сите лица 
кои во 1957 година наполниле или до денот опреде-
лен за избори за Сојузната народна скупштина ќе 
наполнат осумнаесет години, или кои за постојано 
се доселиле во местото, како и сите други лица што 
Ммаат избирачко право, а не се запишани во изби-
рачкиот список, — да се пријават заради запишу-
вање во избирачкиот список. 

5. Во вршењето ревизија на избирачкиот спи-
сок водителот на избирачкиот список ќе провери 
за секој избирач запишан во избирачкиот список 
дали е постојано настанет односно дали има престо-
јувалиште во - местото за кое се води тој список, а 
особено дали во избирачкиот список има запишани 
избирачи кои во текот на изминатото време умреле 
или за постојано се отселиле' од местото, или го за-
губиле избирачкото право. Покрај тоа, ќе про-
вери дали во избирачкиот список се внесени сите 
лица што се постојано настанети во местото за кое 
се води избирачкиот список а имаат избирачко 
право. 

Водителот на избирачкиот список ќе го изврши 
ова проверување особено на тој начин: 

1) што од надлежниот матичар ќе прибави по-
датоци за сите лица што. умреле по 1 јануари 1957 
година, и за секое од нив ќе провери дали е избри-
шано од избирачкиот список; 

2) што о ^ надлежниот матичар ќе прибави по-
датоци За сите лица кои во текот н а 1957 година 
наполниле или до денот определен за избори за 
Сојузната народна скупштина' ќе наполнат 18 години,, 
и ќе провери дали'таквите лица се постојано наста-
цети односно имаат престојувалиште во местото за 
кое се води избирачкио.т список; 

3) што преку соодветната општинска евиденци-
ја ќе утврди кои лица во текот на 1957 година или 
подоцна се доселиле во местото за да живеат тука 
постојано или во тоа време се отселиле засекогаш, 
и за сите тие лица ќе провери дали за постојано се 
доселиле или отселиле. 

6. Лицата што подолго од шест месеци се задр-
жуваат во едно место иако тука не се постојано на-
станети, Исто така можат да бидат запишани во из-
бирачкиот список ако изјават дека сакаат да бидат 
запишани во избирачкиот список во местото на задр-
жувањето а да бидат испишани од избирачкиот 
список во местото на нивното постојано живеење, и 
ако е веројатно дека тие ќе се задржат во тоа ме-
сто до крајот на март 1958 година: Вака ќе се по-
стапи и со лицата што се наоѓаат на школување 
надвор од местото на своето постојано лшвеење, ако 
постојано престојуваат во местото на школувањето 
и^ако школувањето нема да им се заврши пред кра-
јот на март 1958 година. Ваквите лица како и сите 
други лица што во текот на 1957 година или порано 
се доселиле на подрачјето на општината а не под-
несло потврда дека. се испишани од -избирачкиот 
^писок на местото на нивното поранешно живеење 
ќе се запишат во избирачкиот Список врз основа 
на нивната писмена изјава дека се запишани во из-
бирачкиот список во местото на нивното поранешно 
живеење. Водителот на избирачкиот список е дол-
жен за сите вакви лица од водителот на избирач-
киот список надлежен за местото на нивното пора-

' нешно живеење веднаш да побара извештај за тоа 
дали се запишани во избирачкиот список, како и 
од списокот да се избришат оние од нив што се за-
пишани во тој список. Водителот на избирачкиот 
список надлежен за местото на поранешното живе-
ење'на таквото лице е должен најитно да го изве-
сти водителот на избирачкиот список надлежен за 
местото на неговиот престој дали таквото лице е 
запишано во избирачкиот список. Ако на водителот 
на избирачкиот список надлежен за местото на по-

ранешното живеење на таквото лице му е позна-
то дека тоа со правосилна судска пресуда е осудено 
на губење односно на ограничување ,граѓанските 
права или дека со правосилна судска одлука е на-
полно лишено од деловната способност, е должен 
за тоа веднаш да го извести водителот на избирач-
киот список надлежен за местото во кое тоа пре-
стојува. 

7. За лицата со возраст преку дваесет години 
што не се запишани во избирачкиот список, води-
телот на избирачкиот список пред нивното внесу-
вање во избирачкиот список ќе провери на соодве-
тен начин дали со правосилна судска пресуда се 
осудени на губење на избирачкото право или се 
ставени под старателство. 

8. За лицата запишани во избирачкиот список 
што умреле или 1за постојано се отселиле од место-
то, или го загубиле избирачкото право врз основа 

-%а правосилна судска пресуда, водителот на изби-
рачкиот список ќе донесе решение да се избришат 
од избирачкиот список, а во рубриката „Забелешка" 
ќе ја наведе причината за бришење и бројот на ре-
шението врз основа на кое е извршено бришењето. 
Избирач може да биде избришан од избирачкиот 
список само врз основа на правосилна пресуда со 
која е осуден на казната губење односно ограничу-
вање на граѓанските права или врз основа на пра-
восилна судска одлука со која наполно е лишен од 
деловната способност. 

9. Лицата што се наоѓаат на отслужување на во-
ениот срок или на воена вежба ќе се запишат во 
избирачкиот список во местото на нивното постоја-
но живеење. 

Лицата во активна воена служба (на пр. подо-
фицери, воени службеници и питомци на воени 
училишта) ќе бидат запишани во избирачкиот спи-
сок што се води за местото на чие подрачје се по-
стојано настанете!. ^ 

10. Водителот на избирачкиот список е должен 
врз основа на извршената реви.зија најдоцна до 1 
февруари 1958 година да ги внесе сите исправки 
во избирачкиот список во смисла на точ. 3—9 од 
ова упатство. Така исправениот избирачки списон 
ќе се препише во еден ,примерок најдоцна до 10 фе-
вруари 1958 година. При ова препишување во но-
виот избирачки список, ќе се внесат, по правило, 
по територијални единици (улици, заселци, маали 
итн.) сите лица што веќе биле запишани во прво-
битниот избирачки список или во него дополнител-
но се внесени, а ќе се изостават сите лица што по-
ради извршените исправки според одредбите на ова 
упатство се избришани и чии имиња се прецртани 
во списокот. 

Откако ќе биде препишан избирачкиот список, 
ќе се изработи во еден примерок и нов азбучен име-
ник, ако според одредбите на Законот за избирач-
ките списоци таков именик се води. Азбучен именик 
може да се води посебно за секоја свеска од изби-
рачкиот список, а може да се води и во форма на 
картотека. 

11. Откако избирачкиот список ќе биде препи-
шан, водителот на избирачкиот список ќе објави 
веднаш на начинот вообичаен во местото дека е 
избирачкиот список готов и ќе им обрне внимание 
на граѓаните дека списокот можат да го прегледаат 
и да бараат негова исправка. Истовремено списокот 
на сите избирачи запишани во избирачкиот список 
ќе го изложи на вообичаениот начин. 

Секој граѓанин, како и политичка и општестве-
на организација, има првао во смисла на чл. 18 и 
19 од Законот за избирачките списоци да го пре-^ 
гледа избирачкиот список и да бара негова исправ-
ка. Барање за исправка на избирачкиот список, мо-
же да му се поднесе усно или писмено на орга-
нот на управата на општинскиот народен одбор 
кај кого се води избирачкиот список. Овие барања 
можат да се поднесат до 20 февруари 1958 година. 

По повод барањето за исправка на избирачкиот 
список водителот на избирачкиот список ќе. донесе 
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решение за барањето ако најде дека е ; барањето зЈа 
исправка очигледно основано, а во противно за та-
квите барања ќе решава општинската комисија за 
избирачки списоци. 

' а 12. По завршеното препишување, новиот, пре-
пишаниот избирачки список се заклучува во сми-
сла на членот. 13 од Законот за избирачките спи-
соци со потврда во која ќе се означи со број и букви 
колку избирачи се запишани во списокот и колку 
страни има свеската што содржи список, како и 
датум кога е списокот заклучен. Потврдата ја пот-
пишуваат и ја заверуваат со печат на општинскиот 
народен одбор старешината на општинскиот орган 
На управата надлежен за работите на општата упра-
ва и водителот на избирачкиот список. Вака заклу-
чениот нов избирачки список ќе и' се поднесе на 
потврда најдоцна до 25̂  февруари 1958 година на 
општинската комисија за избирачки списоци. Со 
новиот избирачки список на комисијата ќе и' се 
Достави и стариот избирачки список, откако над-
лежниот општински орган на управата претходно 
ќе го заклучи и на него ќе назначи дека е пре-
пишан и дека ја изгубил важноста. Покрај тоа на 
комисијата ќе и' се достави и список на сите лица 
што се избришани од избирачкиот список со наве-
дување на причините за бришење и на датумот и 
бројот на решението за бришење, како и барањето 
за Исправка на избирачкиот список за кои не е до-
несено решение. 

13. Откако општинската комисија за избирачки 
списоци ќе го прегледа и испита новиот, препиша-
ниот список и ќе провери дека е тој согласен со ста-
риот список Од кој е препишан и дека- новозапиша-
ните избирачи правилно-се уведени во списокот, ќе 
го потврди најдоцна во срок од три дена од денот 
на приемот новиот избирачки список со печат на 
општинскиот народен одбор и со потпис на своите 
членови, па еден примерок од така потврдениот 
список'ќе му врати на надлежниот општински орган 
на управата заедно со стариот избирачки список, а 
вториот примерок ќе го задржи за себеси. Ако из-
бирачкиот список се води во повеќе свески, општин-
ската комисија за избирачки списоци ќе стави своја 
потврда на "секоја од тие свески. Комисијата исто 
така ќе го потврди и -стариот избирачки список и 
овој ќе му го врати на општинскиот орган на упра-
вата кај кого се води. Ако е потребно надлежниот 
општински орган на управата да изврши исправка 
во новиот избирачки список, комисијата претходно 
ќе му го врати овој список на надлежниот општр?11-
ски орган на управата да ја изврши потребната 
исправка најдоцна во срок од два дена. 

Општинските органи на управата се должни да 
го чуваат стариот избирачки список најмалку: пет 
години, сметајќи од денот на потврдата на новиот 
избирачки список. По истекот на овој срок со ста-
рите избирачки списоци се постапува како со дру-
гите архивски материјали. 

14. Во општините во кои избирачкиот список се 
води во форма на картотека, мора да се води, по-
крај картотеката, и избирачки список според од-
редбите на Законот за избирачките списоци. 

15. Околиските народни одбори ќе формираат 
посебни комисии за раководење со работата на ре-
визија и препишување на избирачките списоци. 
Овие комисии ќе бидат составени од претседател и. 
четири члена што ги именува околискиот народен 
одбор од редот на своите одборници, од службеници 
на народниот одбор и други граѓани. Комисијата 
ќе се грижи за тоа сите општински народни одбори 
да ги преземат сите потребни мерки за ревизија и 

ж препишување на избирачките списоци и ќе води 
сметка за тоа овие работи да се извршат во пропи-
шаниот срок. 

16. Со работата на ревизија и препишување на 
избирачките списоци ќе раководат во народните ре-
публики секретаријатите за законодавство и орга-
низација на републичките извршни совети преку 
комисиите што за таа цел ќе ги формираат. Овие 

комисии можат да организираат посебни групи со-
ставени од членови на комисија или определен број 
службеници и други граѓани, за подрачја на повеќе 
околии, чија задача ќе биде по упатствата од коми-
сијата непосредно да раководат со организирањето 
на работата на ревизија и препишување на избирач-
ките списоци, да вршат непосредна контрола над 
работата на органите што учествуваат во работата 
на ревизија и препишување на избирачките списоци, 
да им даваат упатства и помош во нивната работа. 

17. Согласно со одредбите од ова упатство ќе се 
изврши и ревизија и препишување на избирачките 
списоци што се водат кај претставништвата на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
странство. Во овие избирачки списоци ќе се запи-ч 
шат сите службеници на соодветните претставник 
штва. 

Другите југословенски државјани што постоја-
но живеат во странство можат да бараат да се за^ 
пишат во избирачкиот список кај соодветното прет-
ставништво на Федеративна Народна Република 
Југославија во странство. 

18. Со оглед на одредбите од чл. 133 и 134 од За^ 
конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници, со кои е 
определено лицата што се наоѓаат на отслужување 
на воениот срок или на воена вежба да гласаат 
преку пошта, нема да се составуваат., воени изби^ 
рачки списоци во смисла на одредбите од чл. 24 и 
25 од Законот за избирачките списоци. 

19. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1903 
9 декември 1957 година 

Белград 

Секретар за законодавство и 
организација на Сојузниот извршен совету 

др Леон Гершковиќ, с. р. 

643. 

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за зае-
мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а по прибавената согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работа на финансиите, 
Југословенската инвестициона . банка донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XX КОНКУРС 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ СО КОИ СЕ ЗГОЛЕ-
МУВА ОБЕМОТ НА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧ^ 

КА НА ПРОПАН-БУТАН ГАС 
I. Во XX Конкурс за одобрување инвестициони 

Ѕаеми од средствата на Општиот, инвестиционен 
фонд за инвестициите со кои се зголемува обемот 
на широката потрошувачка на пропан-бутан гас 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57) во точката 
XIII стаеогг 2 се менува и гласи: 

„Барањето мора да и' се поднесе на банчи-
ната деловна единица најдоцна во срок од 30 дена: 
од денот на објавувањето на ова дополнение во 
„Службен лист на ФНРЈ". 

II Ова дополнение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр 872 
11 ноември 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува " 
Генералниот директор Претседател 

Помошник, на Управниот одбор/ 
Божидар И^ац, с. р. Никола Минчев, с. р, 
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861 

- - 896 

С О Д Р Ж И Н А: 
Страна 

/629/Указ за прогласување на Законот за пен-
^ ^ диското осигурување — — — — — 

Закон за пензиското осигурување — — 
630. Одлука за дополнение на Сојузниот оп-

штествен план за 1937 година 
631. Одлука за овластување законодавните 

одбори на Сојузниот собор и на Соборот 
на производителите на Сојузната народ-
на скупштина да издадат пречистен текст 
на Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници 

/032. ̂ Пречистен текст на Законот за правата 
. ,/и должностите, избирањето и отповикот 

на сојузните народни пратеници — — 
633. Уредба за организацијата и работата на 

Сојузниот завод за статистика — 
634. Уредба за оснивање Дирекција на објек-

тите за општодржавните потреби на ре-
презентацијата 

Ш Ј Уредба за завршните сметки ^^стопан-
рките^ртнизации 5а ЧЕШзТТодина — -

г 636, 

- - - - 897 

897 

- 922 

925 

926 
Ц^дБа ,за дополнеше" Ш Уредбата за 

расподелба ца вкупниот приход на сто-
панските организации — — — — — 931 

Страна 
(ШУ. Уредба за дополнение на Уредбата за 

управување со основните средства на 
стопанските организации , — — — — 931 

638. Уредба за измена на Уредбата за увозот 
и прометот на патнички автомобили и 
мотоцикли — — — — — —: — — 931 

639. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување подрачјата на окружните и око-
лиските јавни обвинителства — — — 932 

640. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување процент за плаќање придо-
нес за општествените инвестициони фон-
дови од страна на стопанските организа-
ции за вршење на административни и 
интелектуални услуги — — — — — 933 

641. Одлука за дополнение на Одлуката за 
одобрување надоместок (регрес) при про-

^"чдажбата на октански авио-бензин — — '933 
р42^/Упатство за ревизија и препишување на 

општите избирачки списоци - — — — 933 
643. Дополнение на XX Конкурс за одборува-

ње инвестициони заеми од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за инве-
стициите со кои се зголемува обемот на 
широката потрошувачка на пропан-бутан 

Покана за претплата на 

I . „ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА Ф Н Р Ј " З А 1 9 5 8 Г О Д И Н А 
Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1958 година изнесува 
1,700 динари за еден примерок, а за странство 2,500 динари 

Претплатата се прима само за цела година, а се уплатува на жиро сметка 1032-Т-220 кај 
Филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград. 

На чековната или вирманската уплатница треба да се испише: 
а) точната адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на поштенскиот Јђах 

(ако го има), 
б) претплатиш^ број од . адресата на која се прима „Службен лист на ФНРЈ". 
Ако претплатата се уплатува за повеќе примероци, треба и тоа да се означи; ако претпла-

тата се уплатува за повеќе установи - тогаш и адресите на кои треба да се испраќа весникот; 
ако претплатата истовремено се праќа за весникот, списанија или посебни изданија, треба да се 

означи точно на име што сѓ се ̂ праќаат парите. 
КОГА ПРЕТПЛАТАТА СЕ ПОЛАГА ПРВПАТ, ДА СЕ НАЗНАЧИ „НОВ ПРЕТПЛАТНИК". 
Кон „Службен лист на ФНРЈ" бр. 50/57 приложена е чековна уплатница. За претплатни-

ците што примаат повеќе примероци чековната уплатница се наоѓа во примерокот на кој е ста-
вена адресата. 

АКО ПРЕТПЛАТАТА НЕ СЕ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ, ОТПРЕМАЊЕТО НА ВЕСНИ-
КОТ ЌЕ СЕ ЗАПРЕ ОД 7 ЈАНУАРИ 1958 ГОДИНА. 

И, ДОДАТОЦИТЕ НА ,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
1. „МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМНО - претплатата изнесува 1.300 дин. 
2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплатата изнесува 400 динари, а за странство 

800 динари. 
Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ" — на жиро сметка 1032-Т-220. 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
4 Ул. Краљевиќа Марка бр. 9, Белград 

Поштенски фах 226 - Телефон 26-276 

Издава: Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќа Марка бр, 
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9, -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


