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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Основниот закон за пензиското 
осигурување, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 25 декември 
1964 година и на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор од 16 декември 1964 година. 

П. Р. бр. 103 
26 декември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Д Е Л П Р В 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

(1) Со пензиското осигурување работните луѓе 
си обезбедуваат право на пензија. 

(2) Право на пензиско осигурување според овој 
закон имаат лицата во работен однос и другите 
лица кои во поглед на правото на пензиско осигу-
рување се изедначени со лицата во работен однос. 

(3) За лицата на кои вршењето на определена 
самостојна дејност им е единствено или главно за-
нимање, а чие пензиско осигурување не е устано-
вено со овој закон пензиско осигурување може да 
се установи со закон или договор. 

(4) Правата од пензиското осигурување се утвр-
дуваат' само со закон за пензиското осигурување 
или со договор. 

Член 2 
На членовите на семејствата на работните луѓе 

опфатени со пензиското осигурување, им се обез-
бедува право на семејна пензија. 

Член 3 
Пензиското осигурување е задолжително за си-

те лица за кои правото на пензиско осигурување е 
установено со закон односно договор. 

Член 4 
Пензиското осигурување се заснова врз наче-

лата на заемност и солидарност на осигурениците 
во обезбедувањето на средствата и правата од пен-
зиското осигурување. 

Член 5 
(1) Правата од пензиското осигурување се опре-

делуваат во согласност со начелото за распределба 
според трудот, со вложувањето во пензиските фон-
дови и со други мерила во поглед на придонесот 
на осигуреникот на општествената заедница. 

(2) Во поглед на остварувањето на правата 
утврдени со законот сите осигуреници имаат рамно-
правна положба спрема заедницата на социјалното 
осигурување ка ј која се осигурени. 

Член 6 
Со право на старосна пензија се здобиваат ра-

ботните луѓе по определено време поминато на ра-
бота и по наполнувањето на определените години 
на живот. 

Член 7 
(1) Височината на старосната пензија на осигу-

реникот зависи од траењето и височината на вло-
жувањата во пензиските фондови. 

(2) Височината на семејната пензија зависи од 
височината на пензијата на осигуреникот и од бро-
јот на лицата што имаат право на семејна пензија. 

(3) Со законот со кој се установува пензиското 
осигурување се утврдува во кои случаи пензијата 
се определува и според други мерила на придоне-
сот на поединец за општествената заедница. 

(4) На пензионерите на кои пензијата им е е-
динствен или главен извор на средствата за из-
дршка им се гарантира најнискиот износ на пен-
зиското примање. 

Член 8 
(1) Пензијата се определува според личниот до-

ход остварен во раздобје од повеќе години опре-
делено со овој закон. 

(2) Личните доходи од одделни години се усо-
гласуваат со движењето на општиот просек на лич-
ните доходи до годината на пензионирањето. 

Член 9 
(1) За работата на особено тешки и по здравјето 

штетни работи и за вршењето на други дејности 
определени со закон се обезбедуваат посебни погод-
ности во здобивање со право на пензија. 

(2) Погодностите во здобивање со право на пен-
зија им се обезбедуваат со закон и на работниците 
што вршат професионална работа од посебна при-
рода и тежина. 

Член 10 
Пензиите се усогласуваат со движењето на ж и -

вотните трошоци и со порастот на животниот стан-
дард на зашилените, според начелата утврдени со 
закон. 

Член 11 
Пензиите остварени пред почетокот на приме-

нувањето на овој закон се преведуваат на нови 
износи заради усогласување со движењето на 
општиот просек на личните доходи до почетокот на 
применувањето на овој закон. 

Член 12 
(1) Правото на пензија е лично право и тоа не 

може да се пренесе врз друг ниту може да се на-
следи. 
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(2) Правото на пензија според овој закон не 
може да застари. 

Член 13 
(1) Никој не може да го намали или ограничи 

правото на пензија кое припаѓа според овој закон. 
(2) Губење на правото на пензија може да на-

стали само во случаите определени со овој закон. 

Член 14 
Пензиското осигурување се организира и се 

спроведува според начелата на самоуправувањето 
на осигурениците во рамките на републичките за-
едници на социјалното осигурување. 

Член 15 
Во републичките заедници на социјалното оси-

гурување се формираат фондови на пензиското 
осигурување. 

Член 16 
Средствата за фондовите на пензиското осигу-

рување се обезбедуваат со придонесите што работ-
ните и други организации и државните органи 
односно приватните работодавци ги уплатуваат за 
работниците што се запослени кај нив, односно со 
придонесот што го уплатуваат лицата што вршат 
самостојни дејности и другите лица што самите се 
обврзници за уплата на придонесот. Во обезбедува-
њето на средствата за пензиските фондови учеству-
ваат и општествено-политичките заедници. 

Член 17 
За покривање на зголемените обврски на пен-

зиските фондови што настануваат поради здоби-
вањето и определувањето на пензии под посебни 
услови, во тие фондови се уплатува додаен придо-
нес, според прописите за финансирањето на соци-
јалното осигурување. 

Член 18 
Од средствата што се обезбедуваат за пензиски-

те фондови, се формираат и наменски резерви на 
тие фондови со кои се обезбедува усогласување на 
пензиите и личните доходи од кои се определуваат-
пензиите со движењето на животните трошоци и 
со порастот на животниот стандард на заложените, 
како и стабилизација на придонесот за определен 
временски период (валоризациони и сигурносни ре-
зерви). 

Член 19 
(1) Републичките заедници на социјалното оси-

гурување можат да воведат доброволно пензиско 
осигурување. 

(2) Во рамките на доброволното осигурување 
им се овозможува вклучување во пензиското оси-
гурување и на граѓани што не се опфатени со за-
должително пензиско осигурување. 

(3) Средствата на доброволното пензиско оси-
гурување се водат одвоено од средствата на фон-
довите на задолжителното пензиско осигурување. 

Член 20 
(1) Правата од пензиското осигурување се обез-

бедуваат од фондовите^ на пензиското осигурување, 
а се остваруваат ка ј заводите за социјално осигу-
рување што вршат стручни и административни ра-
боти за осигурениците и фондовите. 

(2) Во спроведувањето на пензиското осигуру-
вање заедниците на социјалното осигурување и 
заводите за социјално осигурување се грижат за 
законито, правилно и брзо остварување на правата 
на осигурените лица. 

(3) Заедниците на социјалното осигурување и 
заводите за социјално осигрување се должни во 
односите со осигурените лица да обезбедат полно 
почитување на личноста и заштита на нивните за-
конити интереси, како и да им дадат потребна 
стручна помош за осигурување на правата од пен-
зиското осигурување. 

Д Е Л В Т О Р 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Г л а в а I 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 21 
(1) За старосна пензија се осигурени: 
1) лицата во работен однос; 
2) членовите на претставнички тела и нивни 

органи на постојани должности и избраните- лица 
на постојани должности во општествени организа-
ции, задружни организации, комори и ел., ако им е 
тоа единствено или главно занимање и ако примаат 
постојана месечна награда за својата работа; 

3) членовите на занаетчиски и членовите на 
.рибарски задруги на кои стопанската работа во 
задругата им е единствено или главно занимање. 

(2) За старосна пензија се осигурени и југосло-
венските државјани во работен однос во странство: 

1) ка ј меѓународни или други организации — 
по основот на меѓународен договор, ако со статутот 
или со друг општ акт на тие организации не им се 
обезбедува пензиско осигурување; 

2) ка ј странски работодавец — ако за такво 
запослување имале упат од надлежниот југословен-
ски орган, и ако за тоа време не се задолжително 
пензиски осигурени ка ј странски носител на соци-
јално осигурување, 

(3) За старосна пензија се осигурени и лицата 
кои по завршеното школување се наоѓаат на за-
должителна практична работа или на доброволна 
практика, ако работат со полно работно време. 

Член 22 
Странски државјани се осигурени за старосна 

пензија ако на територијата на Југославија се: 
1) во работен однос ка ј југословенски државни 

органи, работни и други организации и работо-
давци; 

2) во служба на меѓународни организации и 
установи, странски дипломатски и конзуларни 
претставништва или во лична служба на странски 
државјани што уживаат дипломатски имунитет, 
под услов таквото осигурување да е предвидено со 
меѓународен договор. 

Член 23 
Лицата кои по почетокот на применувањето на 

овој закон не биле во работен однос и на друга 
работа изедначена со работниот однос (чл. 21 и 22), 
па според тоа го немале својството на осигуреник 
според овој закон, можат да се здобијат со право 
на пензија само под условите од чл. 233 и 234 од 
овој закон. 

Г л а в а II 
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 

1. Општи одредби за здобивање и определување на 
пензијата 

а) Услови за здобивање со пензија 

Член 24 
Со право на старосна пензија се здобива оси-

гуреник: 
1) маж — со наполнетите 60 години живот и 

најмалку 20-години пензиски стаж; 
2) жена — со наполнетите 55 години живот и 

најмалку 20 години пензиски стаж. 

Член 25 
(1) Со право на старосна пензија со пензиски 

стаж помал од 20 години се здобива осигуреник-
-маж кој наполнил 65 години живот и осигуреник-
-жена која наполнила 60 години живот, ако има 
вкупно најмалку 15 години стаж на осигурување, 
од што ефективно најмалку 40 месеци во последни-
те 5 години илр! 80 месеци во последните 10 години. 
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(2) Раздобј ето од 5 односно 10 години од ставот 
1 на овој член се смета наназад од денот на пре-
станокот на последното осигурување. Ова раздобје, 
ако е за осигуреникот поповолно, се смета од денот 
кога осигуреникот ги наполнил и годините на ж и -
вот и пензискиот стаж од ставот 1 на овој член. 

(3) Раздобјето од 5 односно 10 години од ставот 
1 на овој член се продолжува наназад за онолку 
време за колку време осигуреникот бил во тоа 
раздобље вон работен однос, ако за тоа време: 

1) му бил пријавен на заводот за запослување 
на работници, ако на тој завод му се пријавил во 
рок од 30 дена по престанокот на осигурувањето. Во 
овој случај се продолжува раздобјето наназад на ј -
многу за 24 месеци за секој одделен случај на пре-
кин на осигурувањето; 

2) бил уживател на старосна пензија, инвалид-
ска пензија, материјално обезбедување или привре-
мен надоместок според прописите за инвалидското 
осигурување; 

3) жена осигуреник негувала свое дете до 7 
години возраст или постаро дете на кое поради 
неспособност му била потребна постојана нега и 
помош. 

Член 26 
На осигурениците што вршеле особено тешки 

и по здравјето штетни работи или на кои по други 
основи ефективното време поминато на работа им 
се смета во пензискиот стаж со наголемено траење, 
пропишаната старосна граница за здобивање со 
пензија (чл. 24 и 25) сразмерно им се намалува 
според одредбите од овој закон. 

Член 27 
Осигуреникот-маж кој наполнил 40 години пен-

зиски стаж и жена што наполнила 35 години пен-
зиски стаж, се здобива со право на старосна пен-
зија без оглед на годините на животот. 

Член 28 
(1) Осигуреник може да оствари старосна пен-

зија и пред наполнувањето на 60 (маж) односно 
55 (жена) години старост (во понатамошниот текст: 
предвремена пензија). 

(2) Предвремена пензија може да оствари маж 
со наполнети најмалку 35 години пензиски стаж и 
55 години живот, а жена — со наполнети најмалку 
^0 години пензиски стаж и 50 години живот. 

Член 29 
Пензискиот стаж што е потребен за здобивање 

со право на пензија ги опфаќа периодите на оси-
гурување по почетокот на применувањето и пред 
почетокот на применувањето на овој закон, и по-
себниот стаж наполнет пред почетокот на неговото 
применување, ,на начинот и под условите предви-
дени во одредбите на четвртиот дел од овој закон. 

б) Определување на височината на пензијата 

Член 30 
(1) Старосната пензија се определува од про-

сечниот месечен износ на личниот доход по кој 
осигуреникот бил осигурен во кои и да е 5 години 
осигурување едноподруго во последните 10 години 
осигурување или во кои и да е 10 години осигу-
рување едноподруго (во понатамошниот текст: пен-
зискиот основ). 

(2) Како година на осигурување во с м и с л а в а 
ставот 1 од овој член се зема календарската година 
во која осигуреникот остварил личен доход односно 
надоместок на личниот доход за најмалку б месеци 
стаж на осигурување. 

Член 31 
(1) Собранието на републичката заедница на 

социјалното осигурување го определува највисокиот 

износ на пензискиот основ од кој може да се опре-
дели пензија според овој закон. 

(2) При определувањето на највисокиот износ 
на пензискиот основ собранието на републичката 
заедница ќе се раководи од општото ниво на лич-
ните доходи во републиката, од односите помеѓу 
највисоките и најниските лични доходи и од нив-
ната структура, како и од односите што треба да се 
формираат во нивоата на пензиите. 

Член 32 
(1) Сите лични доходи што влегуваат во пен-

зискиот основ се пресметуваат според нивото на 
личните доходи од последната календарска година 
пред годината во која осигуреникот ја остварува 
пензијата. Ова пресметување на личните доходи 
се врши врз основа на движењето на општиот про-
сек на личните доходи, и тоа за секоја одделна 
година спрема последната година пред остварување-
то на пензијата (во понатамошниот текст: валори-
зационен коефициент). 

(2) Валоризациониот коефициент го утврдува 
собранието на републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците на почетокот на 
секоја година врз основа на статистичките податоци 
од републичкиот завод за статистика за движењето 
на просечните лични доходи на сите запослени 
работници во изминатата година. 

(3) Пресметувањето на порано остварените лич-
ни доходи во смисла на ставот 1 од овој член му 
се врши на осигуреникот кој бил осигурен на денот 
од кој му припаѓа пензијата. 

(4) На осигуреник кој на денот од кој му при-
паѓа пензија бил вон осигурување, личните доходи 
му се пресметуваат на нивото на личните доходи од 
годината која и претходела на годината во која му 
престанало осигурувањето. Така определената пен-
зија се зголемува за онолку за колку во тоа раз-
добје се зголемени пензиите врз основа на чл. 97 
до 102 од овој закон. 

Член 33 
(1) За утврдување на пензискиот основ (член 

30) се зема просечниот месечен износ на личниот 
доход што го остварил осигуреникот за работа во 
полно, продолжено и неполно работно време, пре-
сметан на полно работно време. Во просечен ме-
сечен износ на личниот доход влегуваат и надо-
местоците на личниот доход остварени според 
посебни прописи односно основот од кој одделен 
надоместок е определен. 

(2) Со одлука на Сојузната скупштина поблиску 
се определува што се подразбира како личен доход 
кој служи за утврдување на пензискиот основ, што 
се зема како личен доход за периодите на стаж 
на осигурување во кои осигурениците не оствару-
ваат личен доход од работен однос и како се утвр-
дува просечниот месечен износ на личниот доход 
од кој се определува пензискиот основ (член 30). 

Член 34 
(1) Височината на пензијата се определува во 

процент од пензискиот основ според должината на 
пензискиот стаж и изнесува за: 

1) осигуреник-маж за 15 години пензиски стаж 
35% од пензискиот основ, со тоа што за секоја 
понатамошна наполнета година стаж да се зголе-
мува за по 2°/о од пензискиот основ; 

2) осигуреник-жена за 15 години пензиски стаж 
40°/о од пензискиот основ, со тоа што за секоја 
понатамошна наполнета година стаж до наполне-
тите 20 години стаж да се зголемува за по 3%>, а 
за секоја наполнета година стаж над 20 години 
стаж — за по 2°/о од пензискиот основ. 

(2) Процентите за одделни години наполнет пен-
зиски стаж (став 1) се: 
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За пензиски За осигуреник За осигуреник 
стаж од маж жена 

1 2 3 

15 години 35 40 
16 години 37 43 
17 години 39 46 
18 години 41 49 
19 години 43 52 
20 години 45 55 
21 година 47 57 
22 години 49 59 
23 години 51 61 
24 години 53 63 
25 години 55 65 
26 години 57 67 
27 години 59 69 
28 години 61 71 
29 години 63 73 
30 години 65 75 
31 година 67 77 
32 години 69 79 
33 години 71 81 
34 години 73 83 
35 години 75 85 
36 години 77 — 

37 години 79 — 

38 години * 81 — 

39 г о ^ н и 83 — 

40 или повеќе години 85 — 

(3) Највисоката пензија изнесува 85°/о од пен-
зискиот основ. 

Член 35 
(1) Предвремена!^ пензија (член 28) се опреде-

лува така што старосната пензија која на осигуре-
никот би му припаѓала според должината на пензи-
скиот стаж ако би наполнил 60 (маж) односно 55 
(жена) години живот ќе му се намали за секоја го-
дина на поранешното одење во пензија пред напол-
нувањето на овие години старост, зависно од годи-
ните на наполнетиот пензиски стаж, и тоа: 

1) за по 2°/о од пензијата — на маж со 38 или 
39 години пензиски стаж односно на жена со 33 или 
34 години пензиски стаж; 

2) за по 2,5°/о од пензијата — на маж со 35, 36 
или 37 години пензиски стаж односно на жена со 
30, 31 или 32 години пензиски стаж. 

(2) Не се врши намалување ако осигуреникот 
наполнил 40 години (маж) односно 35 години (жена) 
пензиски стаж, без оглед на годините на животот. 

(3) Кога осигуреникот кој остварил предвреме-
на пензија ја наполни пропишаната старосна гра-
ница не се здобива со право да му се определи нова 
пензија според членот 34 од овој закон. 

Член 36 
• (1) На лицата што имаат особени заслуги на 

полето на* рево.Ј1уцинерната, политичката, научната, 
културната или општествената дејност може, по 
исклучок, да им се признае старосна пензија без 
оглед на условите за здобивање со правото на пен-
зија според овој закон. На овие лица може да им 
се определи пензија во износ поголем од сној што 
би им припаѓал според одредбите од овој закон. 

(2) За исклучително признавање и определу-
вање на старосна пензија решава Сојузниот извр-
шен совет односно републичкиот извршен совет. 

Член 37 
(1) На уживателите на старосна пензија што 

ја оствариле пензијата по наполнетата пропиша-
на старосна граница од членот 24 или членот 25 
став 1 од овој закон им се обезбедува заштитен 
додаток на пензијата ако пензијата определена 
според овој закон им изнесува помалку од про-
пишаниот граничен износ на најниското пензи-
ско примање и ако ниту уживателот на пензијата 
ниту членовите на неговото домаќинство немаат 
други приходи доволни за издршка. 

(2) Заштитниот додаток претставува разлика 
помеѓу износот на пензијата што му припаѓа на 
уживателот според законот и износот од ставот 1 
на овој член и се определува во процент од таа 
разлика, зависно од должината на пензискиот стаж. 

(3) Граничниот износ на најниското пензиско 
примање и износот на заштитниот додаток го опре-
делува собранието на републичката заедница на 
социјалното осигурување, со тоа што тој грани-
чен износ да се утврдува во зависност од состојбата 
на најниските лични доходи во републиката. 

(4) Пензијата со заштитниот додаток се усогла-
сува со економските движења на начин како што 
е тоа според овој закон предвидено за усогласување 
на пензиите. 

(5) Републиките ја определуваат со свои про-
писи височината на приходите на домаќинството 
во смисла на ставот 1 од овој член, како и начинот 
на користењето и губењето на правото на заштитен 
додаток. 

в) Права врз основа на стаж на осигурување 
наполнет по остварување на пензија 

Член 38 
(1) На уживателот на старосна пензија што ја 

остварил пензијата по исполнувањето на условите 
од чл. 24 и 25 став 1 на овој закон, со пензиски стаж 
помал од 40 години (маж) односно 35 години (жена) 
и кој во запослување по пензионирањето ќе помине 
како осигуреник најмалку 3 години, ќе му се опре-
дели, на негово барање, нова старосна пензија. Но-
вата пензија ќе се определи според вкупниот пен-
зиски стаж, со тоа што пензискиот основ во смисла 
на членот 30 од овој закон се утврдува од личните 
доходи остварени во последните пет години осигу-
рување, во кои задолжително влегуваат личните 
доходи остварени во запослување по пензионира-
њето. 

(2) Наместо определување нова старосна пен-
зија на уживате лот на старосна пензија од ставот 1 
на овој член ќе му се засмета, на негово барање, 
времето поминато во запослување по пензионира-
њето само за процентуално зголемување на здо-
биената пензија. Во тој случај пензијата повторно 
ќе се пресмета според членот 34 на овој закон спре-
ма вкупниот пензиски стаж наполнет пред и по 
пензионирањето, до најмногу вкупно 40 односно 35 
години пензиски стаж. 

(3) На уживате лот на старосна пензија кој 
остварил пензија со пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно од 35 години (жена), во случај на 
повторно запослување не му се воспоставува свој-
ството на осигуреник од пензиското осигурување, 

Член 39 
(1) На уживател от на предвремена пензија (член 

28) кој со запослувањето по пензионирањето ќе 
наполни пензиски стаж од 40 години (маж) одно-
сно 35 години (жена) ќе му се определи, на негово 
барање, нова старосна пензија според членот 34 
од овој закон. 

(2) Во слз^чајот од ставот 1 на овој член пен-
зискиот основ се определува според личните доходи 
од последните 5 години осигурување, во кои за-
должително влегуваат годините на осигурување на-
полнети во запсслувањето по пензионирањето. 

2. Здобивање со пензија врз основа ка стаж на 
осигурување кој се смета со наголемено траење 

Член 40 
(1) Стажот на осигурување им се смета со на-

големено траење на осигурениците кои на терито-
ријата на Југославија поминале: 

1) на работни места на кои работата е особено 
тешка и штетна по здравјето — вкупно најмалку 
5 години, или вкупно најмалку 3 години ако ра-
ботејќи на такви работни места станале инвалиди 
на трудот или според прописите за инвалидското 
осигурување се упатени на друга работа заради 
спречување инвалидност; 
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2) во работен однос како потешки инвалиди или 
слепи работејќи ефективно со полно работно време 
— вкупно најмалку 5 години; 

3) на работни места на кои осигурениците по-
ради природата и тежината на работата, по опре-
делените години на старост не можат со успех да 
ја вршат соодветната дејност — вкупно најмалку 
10 години. 

(2) Времето поминато на работните места од 
ставот 1 на #вој член се смета во стаж на осигуру-
вање со наголемување до најмногу 50°/о, зависно од 
тежината и штетноста на работата односно приро-
дата на работата. 

Член 41 
(1) Секои 12 месеци ефективно поминати во 

работен однос им се сметаат како 18 месеци стаж 
на осигурување на осигурениците запослени на ра-
ботните места: 

1) пилот на цивилно воздухопловство или сто-
панска авијација; 

2) нуркач; 
3) што се вршат во кесони; 
4) на непосредно производство во јами на руд-

ници во кои се експлоатираат нуклеарни суровини 
и на работи на заштита од јонизирачки зрачења во 
тие јами; 

5) на непосредно производство во јами на руд-
ници во кои не се експлоатираат нуклеарни суро-
вини ако во тие јами по наод од Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија постои јонизирачко зра-
чење кое значително го надминува просекот на 
природното зрачење и му се доближува на нивото 
на зрачење во јамите на рудници во кои се експлоа-
тираат нуклеарни суровини; 

6) припадник на органите на санитетската слу-
жба на испитување и тренирање на летачите или 
на испитување на заштитната опрема во бароко-
мори односно во авиони ако летале најмалку SO 
часови годишно. 

(2) Старосната граница пропишана за здоби-
вање со старосна пензија (чл. 24 и 25 став 1) се 
намалува за по една година за секои 3 години ефек-
тивно поминати на работите од ставот 1 на овој член. 

Член 42 
(1) Секои 12 месеци ефективно поминати во ра-

ботен однос им се сметаат како 16 месеци стаж на 
осигурување на осигурениците запослени на ра-
ботите : 

1) во рудници, непосредно во производството на 
подземните работи; 

2) во врска со производство во јами на рудници 
во кои се експлоатираат нуклеарни суровини одно-
сно во јами на рудници во кои не се експлоатираат 
нуклеарни суровини но по наод од Сојузната ко-
мисија за нуклеарна енергија постои јонизирачко 
зрачење кое му се доближува на нивото на зра-
чењето во јамите на рудници во кои се експлра-
тираат нуклеарни суровини; 

3) во воздушниот сообраќај: на работните ме-
ста на летач радио-телеграфист и летач радио-на-
вигатор. 

(2) Старосната граница пропишана за здобива-
ње со старосна пензија (чл. 24 и 25 став 1) се нама-
лува за по една година за секои 4 години ефектив-
но поминати на работите од ставот 1 на овој член. 

Член 43 
(1) Секои 12 месеци ефективно поминати во ра-

ботен однос им се сметаат- како 15 месеци стаж на 
осигурување на осигурениците запослени на ра-
ботите: *• 

1) во рудници, во врска со производство на под-
земни работи (сниматели и мерачи на јами, управ-
ници, инженери, технички референти, работоводи-
тели, работници на занаетчиски работи и помошни 
работници ка ј сниматели и мерачи на јами, ка ј ра-
ботници на занаетчиски работи и на главните из-
возни подземни патишта); 

2) при нуклеарни реактори и акцелератори во 
лаборатории од висока активност, како и на други 
работни места на кои условите на работата се иден-

тични со условите во такви лаборатории, а што ќе 
ги определи Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија; 

3) на деконтаминација на институтите за ну-
клеарни науки. 

(2) Според ставот 1 од овој член им се смета 
стажот на осигурување и на осигурениците — по-
тешки инвалиди и на осигурениците — слепи (член 
40 став 1 точка 2). 

(3) Како потешки инвалиди на кои времето по-
минато во работен однос со ефективно полно рабо-
тно време им се смета во стаж на осигурување со 
наголемено траење се сметаат: 

1) осигуреникот — инвалид на трудот со теле-
сно оштетување од I до IV степен според прописите 
за инвалидското осигурување; 

2) осигуреникот — воен инвалид од војните И 
мирновремен воен инвалид од I до IV група. 

(4) Старосната граница пропишана за здобива-
ње со старосна пензија (чл. 24 и 25 став 1) им се 
намалува на осигурениците од ст. 1 и 2 на овој член 
за по една година за секои 5 години ефективно^ 
поминати на работи (став 1) односно во работен од-
нос (став 2). 

Член 44 
Другите работни места, покрај оние наведени 

во чл. 41 до 43 од овој закон, на кои работата спо-
ред својата тежина и природа им одговара на кри-
териумите утврдени во членот 40 од овој закон и 
старосната пензија се здобива врз основа на стажот 
на осигурување кој се смета со наголемено траење 
се утврдуваат со сојузен закон. 

v. 3. Здобивање, определување и користење на 
пензијата на определени категории осигуреници 

Член 45 
Одредбите од овој закон се применуваат и на 

воените осигуреници, на службениците на опреде-
лени должности во органите на внатрешните работи 
и на борците на Народноослободителната војна, до-
колку со одделни одредби од овој закон за тие 
категории осигуреници не е определено поинаку, 

а) Воени осигуреници 

Член 46 
Воени осигуреници во смисла на овој закон 

се: активните подофицери, офицери и воени служ-
беници на Југословенската народна армија. 

Член 47 
(1) На воените осигуреници им се сметаат секои 

12 месеци ефективно поминати на определени дол-
жности како 18 месеци стаж на осигурување, и тоа: 

' 1) во подморничката служба: на сите должно-
сти на подморниците во опрема; 

2) во летачката служба: на должности на ак-
тивен пилот, извидувач, радист, воздухопловен стре-
лец, авиомеханичар, аерофотограф, или на други 
должности на кои вршеле летачка служба и при-
мале летачки додаток, или како припадници на ор-
гани на санитетската служба на испитување и тре-
нирање на летачи или на испитување на заштитната 
опрема во барокомори односно во авиони — ако 
летале најмалку 90 часови годишно; 

3) во падобранската служба: на должности на 
активен падобранец на кои примале падобрански 
додаток; 

4) на должности на поморски диверзант. 
(2) Времето од ставот 1 на овој член се смета со 

наголемено траење без оглед кога е поминато на тие 
должности. Одредбите од ставот 1 на овој член не 
се применуваат на периодите што се сметаат во 
пензиски стаж во двојно траење. 

(3) Со наголемено траење според ставот 1 од 
овој член се смета и времето што воените осигуре-
ници го поминале од 15 мај 1945 година до почето-
кот на применувањето на овој закон во гранична 
служба на должности што ќе ги определи држав-
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ниот секретар за народна одбрана — согласно со 
прописите што важат до почетокот на примену-
вањето на овој закон. 

Член 48 
(1) На воените осигуреници секои 12 месеци 

ефективно поминати на должности во трупа по 15 
мај 1945 година им се сметаат како 15 месеци стаж 
на осигурување. 

(2) Како должности во трупа, во смисла иа 
ставот 1 од овој член, се подразбираат должностите 
во воените единици заклучно со дивизија и соод-
ветна единица, како и должностите во воените еди-
ници вон дивизија и во воените установи, во кои 
службата на воените осигуреници се врши под труп-
ни услови, а што ќе ги определи Сојузниот извр-
шен совет. 

(3) На воениот осигуреник кој заради усовршу-
вање во текот на службата е упатен на воени или 
други училишта, времето поминато на такво шко-
лување му се смета во стаж на осигурување во ефек-
тивно траење. 

Член 49 
(1) Воениот осигуреник на кој по потреба на 

службата ќе му престане активната служба во Ју-
гословенската народна армија пред исполнувањето 
на општите услови за здобивање со пензија (член 
24) има право на старосна пензија, без оглед на 
годините на животот, ако има најмалку 20 години 
пензиски стаж, од кои најмалку 10 години ефек-
тивно поминати во активна служба во Југословен-
ската народна армија. 

(2) Во 10 години ефективна служба од ставот 
1 на овој член се смета времето кое според посебни 
прописи се признава како служба во Југословен-
ската народна армија, како и времето што воените 
осигуреници преземени од бившата југословенска 
војска, го поминале во пленство. 

Член 50 
(1) На воениот осигуреник кој ја остварува 

старосната пензија според општите услови за здо-
бивање со пензија (член 24) пропишаната старосна 
граница му се намалува: 

1) по една година — за секои три години ефек-
тивно поминати на должности од членот 47 од овој 
закон; 

2) по една година — за секои четири години 
ефективно поминати на должности од членот 48 
ст. 1 и 2 од овој закон. 

(2) На осигуреникот на кој својството на воен 
осигуреник му престанало пред здобивањето со пра-
вото на пензија, намалувањето на пропишаната ста-
росна граница му се врши според ставот 1 од QBOj 
член за онолку време колку што поминал во свој-
ство на воен осигуреник на должности од чл. 
47 и 48 на овој закон. Намалување на старосната 
граница му се врши според точката 1 став 1 од 
овој член и на осигуреник кој не бил воен осигу-
реник во смисла на членот 46 на овој закон, кога 
е во прашање време поминато на должности од 
членот 47 став 1 на овој закон. 

Член 51 
(1) Старосната пензија на воен осигуреник се 

определува од платата што му одговара на неговиот 
чин односно класа во моментот на пензионирањето. 

(2) Како плата што му одговара на чинот од-
носно класата се зема платата што за ист чин одно-
сно класа припаѓала во месецот декември на послед-
ната година пред онаа година во која воениот оси-
гуреник ја остварува пензијата. Оваа плата се зема 
заедно со положајната плата и со другите примања 
кои во тој месец според прописите за платите им 
припаѓале на сите воени липа. 

(3) Ако воен осигуреник покрај платата од ста-
вот 2 на ОБОЈ член за последните 5 години осигу-
рување примал и некои посебни додатоци според 
прописите за платите на подофицерите, офицерите и 
воените службеници, тие додатоци се собираат со 

неговата плата. Овие додатоци се собираат со пла-
тата во просечен месечен износ пресметан врз осно-
ва на вкупниот износ на таквите додатоци во раз-
добје од 60 месеци, и тоа пресметани на вредноста 
што ја имале на крајот на годината од која се зема 
платата. 

(4) Се овластува државниот секретар за народна 
одбрана да донесе поблиски прописи за применува-
њето на овој член. 

Член 52 
На воен осигуреник му припаѓа старосна пен-

зија која за 20 години пензиски стаж изнесува на 
маж 55% од платата а на жена 57,5°/о од платата и се 
зголемува по 2,5% од платата за секоја понатамо-
шна наполнета година до наполнетите 30 години 
пензиски стаж. За секоја наполнета година'пензи-
ски стаж над 30 години пензијата се зголемува 
по 0,5% од платата така што највисоката пензија 
да изнесува 85% од платата. 

Член 53 
На воен осигуреник кој наместо пропишана 

плата остварувал личен доход ке му се опре/1.елч, 
на негово барање, пензија според општите услови 
предвидени во чл. 30 до 34 на овој закон. 

Член 54 
(1) На воен осигуреник кој по остварувањето на 

правото на старосна пензија со пензиски стаж по-
мал од 40 години (маж) односно 35 години (жена) 
повторно ќе стапи во работен однос или ќе врши 
друга дејност, стажот на осигурување поминат во 
такво запослување му се смета, по престанокот на 
таквото запослување, за зголемување на пензијата 
според одредбите од овој член се додека осигурени-
кот со тој стаж не наполни пензиски стаж од 40 
односно 35 години. 

(2) За повторно пресметување на здобиената 
пензија според членот 52 од ОВОЈ закон, на воениот 
осигуреник му се сметаат само оние периоди на за-
ложување по пензионирањето во кои остварил ли-
чен доход еднаков или повисок од износот на пла-
тата од која му е определена пензијата. 

(3) Врз основа на периодите на работа помина-
ти во запослување по пензионирањето што не <е 
сметаат во стаж на осигурување за зголемување на 
пензијата во смисла на ставот 2 од овој член, на 
воениот осигуреник му припаѓа, покрај порано здо-
биената пензија, и разлика помеѓу пензијата пре-
сметана според пензискиот стаж наполнет до пен-
зионирањето и пензијата пресметана според вкуп-
ниот пензиски стаж. Овие пензии се пресметуваат 
од личниот доход остварен во запослување по пен-
зионирањето на начинот определен во чл. 30 до 
34 на овој закон. Ако запослувањето по пензиони-
рањето траело помалку од 5 години, просекот на 
личните доходи заради определување на пензиски vr 
основ се утврдува според вкупното време на трае-
њето на осигурувањето. 

Член 55 
(1) На воен осигуреник кој по остварувањето на 

старосната пензија поминал најмалку 3 години во 
работен однос или во вршење друга дејност ќе му се 
определи, на негово барање, наместо пензијата што 
ја остварил како воен осигуреник, нова пензија спо-
ред одредбите од чл. 30 до 34 на овој закон — ако 
ја наполнил старосната граница од членот 24 на овој 
закон или наполнил пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена). 

(2) За определување на новата пензија се земаат 
исклучиво личните доходи што ги остварил осигу-
реникот по пензионирањето. Ако заложувањето по 
пензионирањето траело помалку од 5 години, про-
секот на личните доходи заради определување на 
пензискиот основ се утврдува според вкупното вре-
ме на траењето на осигурувањето. 

Член 56 
(1) На воен осигуреник кој остварил старосна 

пензија откако му престанала активната служба во 
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Југословенската народна армија по потреба на служ-
бата а пред наполнетиот пензиски стаж од 40 го-
дини (маж) односно 35 години (жена), ако повтор-
но стапи во работен однос или врши друга дејност, 
му се исплатува за тоа време дел од пензијата, и 
тоа: 

1) на подофицери, нижи офицери и воени слу-
жбеници од ХН до IV класа — 50°/о од пензијата; 

2) на виши офицери до чинот полковник и на 
воени службеници од III до I класа — 25% од пен-
зијата. 

(2) На другите воени осигуреници, освен оние 
од ставот 1 на овој член, во поглед на користењето 
на старосната пензија за време на запослувањето 
се применуваат одредбите од членот 104 на овој за-
кон. Одредбите од тој член се применуваат и на 
воените осигуреници од ставот 1 на овој член кои 
по остварувањето на пензијата ќе исполнат пензи-
ски стаж од 40 односно 35 години. 

Член 57 
Одредбите од чл. 49 до 56 на овој закон не се 

применуваат на воените осигуреници на кои им пре-
станала службата според Законот за Југословенска-
та народна армија поради причина што според од-
редбите од тој закон предизвикува губење на служ-
бата. 

б) Службеници во органите на внатрешните работи 

Член 58 
Службеници на определени должности во орга-

ните на внатрешните работи, во смисла на овој 
закон, се службениците што вршат: 

1) оперативни, извршни и управни должности 
на службата на државната безбедност во органите 
на внатрешните работи во општина, околија, по-
краина, република и во федерацијата; 

2) должности на милиционер*!, подофицери и 
офицери на работите на јавниот ред и мир, на ра-
ботите за обезбедување и на работите за контрола на 
безбедноста на сообраќајот во службата на мили-
цијата во општина, околија, покраина, република и 
во федерацијата; 

3) оперативни, извршни и управни должности на 
криминалистичката служба на органите на внат-
решните работи во општина, околија, покраина, ре-
публика и во федерацијата; 

4) оперативно-инструкторски и управни долж-
ности и работи ка стража за непосредно обезбе-
дување, во казнено-поправителни домови, воспитно-
поправителни установи и во затвори; 

5) оперативни, извршни и управни должности 
на работите на контрола на меѓународниот патнички 
промет. 

Член 59 
(1) На службениците на определени должности 

во органите на внатрешните работи секои 12 ме-
сеци ефективно поминати на тие должности по 15 
мај 1945 година им се сметаат како 16 месеци стаж 
на осигурување. 

(2) Со наголемено траење според ставот 1 на 
овој член се смета и времето што го поминале офи-
цери и воени службеници на државната безбедност 
од 15 мај 1945 година до преведувањето од воена 
на цивилна формација во 1952 година. 

(3) Времето што службениците на органите на 
внатрешните работи го поминале од 15 мај 1945 го-
дина до почетокот на применувањето на овој закон 
на определени Д О Л Ж Е Ј О С Т И во органите на внатрешни-
те работи што не се опфатени во членот 58 од 
ОВОЈ закон и ставот 2 на овој член, а кое време се 
сметало со наголемено траење според прописите 
важечки до почетокот на применувањето на овој 
закон, се смета во пензиски стаж така што секои 
12 месеци ефективно поминати на тие должности 
до почетокот на применувањето на овој закон се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување. 

Член 80 
На службеникот на орган на внатрешните ра-

боти кој во текот на службата е упатен во стручни 
училишта или на курсеви, што се организираат во 
рамките на органите на внатрешните работи, вре-
мето поминато на такво стручно усовршување му 
се смета во стаж на осигурување со ефективно 
траење. 

Член 61 
(1) Службеникот на орган на внатрешните ра-

боти на кој ќе му престане службата по потреба на 
службата пред исполнувањето на општите услови за 
здобивање со пензија (член 24), има право на ста-
росна пензија без оглед на годините на животот, ако 
има најмалку 20 години пензиски стаж, од кои нај -
малку 10 години ефективно поминати на должно-
стите од чл. 58 и 59 став 3 на овој закон. 

(2) На службеник на орган на внатрешните ра-
боти кој како офицер или воен службеник на служ-
бата на државната безбедност е преведен во 1952 
година од воена на цивилна формација може да му 
престане службата со право на пензија во смисла 
на ставот 1 од овој член без оглед на должностите 
што ги врши. 

(3) Одлуката за престанок на службата во сми-
сла на ст. 1 и 2 од О В О Ј член ја донесува сојузниот 
секретар за внатрешни работи односно републичкиот 
секретар за внатрешни работи, во согласност со 
сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 62 -
«4. 

(1) На службеник на определени должности во 
органите на внатрешните работи кој остварува ста-
росна пензија според општите услови (член 24) про-
пишаната старосна граница му се намалува по една 
година за секои наполнети четири години ефектив-
но поминати на должностите од чл. 58 и 59 став 
2 на овој закон, односно за секои наполнети 5 го-
дини ефективно поминати на должностите од чле-
нот 59 став 3 на овој закон. 

(2) На осигуреникот на кој поранешното свој-
ство на службеник на определени должности во ор-
ганите на внатрешните работи му престанало без 
остварување на пензијата според членот 61 на овој 
закон, намалувањето на пропишаната старосна гра-
ница му се врши според ставот 1 од овој член за 
онолку време колку што поминал на такви долж-
ности. 

Член 63 
(1) На службеник на определени должности во 

органите на внатрешните работи му припаѓа ста-
росна пензија која за 20 години пензиски стаж из-
несува за маж 5 5 % а за жена 5 7 , 5 ° / о , од пензискиот 
основ (член 30) и се зголемува по 2,5'°/о од пензи-
скиот основ за секоја понатамошна наполнета годи-
на до наполнетите 30 години пензиски стаж. За се-
која наполнета година пензиски стаж над 30 го-
дини пензијата се зголемува по 0 , 5 ° / о од пензискиот 
основ, така што највисоката пензија да изнесува 
85% од^пензискиот основ. 

(2) За службениците на милицијата (милиционе-
ри, подофицери и офицери), на службениците на 
стража за непосредно обезбедување во казнедо-
поправни домови и на службениците на граничната 
контрола во погранични поверенства, на должно-
стите од членот . 58 на овој закон, како пензиски 
основ се зема просечниот месечен износ на личниот 
доход остварен во последната година пред пензио-
нирањето. 

(3) Пензијата според ставот 1 од овој член му 
припаѓа и на службеник на орган на внатрешните 
работи кој во моментот на остварувањето на пра-
вото на старосна пензија не е службеник на опре-
делените должности, ако има најмалку 20 години 
пензиски стаж од кои најмалку 10 години ефек-
тивно поминати на должностите наведени во чл. 58 
и 59 на овој закон. 
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Член 64 
(1) На службеник на определени должности во 

органите на внатрешните работи кој по остварува-
њето на правото на старосна пензија со пензиски 
стаж помал од 40 години (маж) односно 35 години 
(жена) повторно ќе стапи во работен однос или ќе 
врши друга дејност, стажот на осигурување поми-
нат во такво запослување му се смета, по престано-
кот на таквото запослување, за зголемување на 
пензијата според одредбите од овој член се додека 
осигуреникот со тој стаж не наполни пензиски стаж 
од 40 односно 35 години. 

(2) За повторно пресметување на здобиената 
пензија според членот 63 од овој закон се сметаат 
само оние периоди на заложување по пензионира-
њето во кои е остварен личен доход еднаков или 
повисок од износот на пензискиот основ од кој е 
определена пензијата. 

(3) Врз основа на периодите на рабо-ѕа поминати 
во запослување по пензионирањето кои не се сме-
таат во стажот на осигурување за зголемување на 
пензијата според ставот 2 од овој член, на осигуре-
никот му припаѓа, покрај порано здобиената пен-
зија, и разлика помеѓу пензијата пресметана според 
пензискиот стаж наполнет до пензионирањето и пен-
зијата пресметана според вкупниот пензиски стаж. 
Овие пензии се пресметуваат од личниот доход 
остварен во заложување по пензионирањето, на 
начинот определен во чл. 30 до 34 од овој закон. 
Ако запослувањето по пензионирањето траело по-
малку од 5 години, просекот на личниот доход зара-
ди определување на пензискиот основ се утврду ва 
според вкупното време на траењето на осигурува-
њето. 

Член 65 
(1) На службеник на определени должности кој 

по остварувањето на старосна пензија поминал нај -
малку 3 години во работен однос или во вршење 
на друга дејност, и кој ја наполнил старосната гра-
ница од членот 24 на ОВОЈ закон или наполнил пен-
зиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години 
(жена), ќе му се определи, на негово барање, наме-
сто пензијата што Ја остварил како службеник на 
определени должности во органите на внатрешните 
работи нова пензија според одредбите од чл. 30 до 
34 на овој закон. 

(2) За определување нова пензија според овој 
член се земаат исклучиво личните доходи што ги 
остварил осигуреникот по пензионирањето. Ако за-
ложувањето по пензионирањето траело помалку од 
5 години, просекот на личните доходи заради опре-
делување на пензискиот основ се утврдува според 
вкупното време на траењето на осигурувањето. 

Член бб 
(1) Ако службеник во орган на внатрешните 

работи кој остварил старосна пензија според членот 
61 од овој закон а пред наполнетиот пензиски стаж 
од 40 години (маж) односно 35 години (жена) пов-
торно стапи во работен однос или врши друга деј-
ност, му се исплатува за тоа време дел од пензијата, 
и тоа : 

• 1) 50% од пензијата — на милиционер, подо-
фицер и нижи офицер на милицијата, стражар, по-
стар стражар и надзорник на стража, како и на дру-
ги службеници на работните места на кои личните 
доходи не ги преминуваат личните доходи на на-
ведените службеници на милицијата и стражата; 

2) 25% од пензијата — на виши офицери на ми-
лицијата до чинот полковник, заповедник на стра-
жа, како и на другите службеници на работните 
места на кои личните доходи не го преминуваат 
личниот доход на полковник на милицијата. 

(2) На другите службеници во органите на вна-
трешните работи се применуваат во поглед на ко-
ристењето на старосната пензија за време на зало-
жувањето одредбите од членот 104 од овој закон. 
Одредбите од тој член се применуваат и на службе-
ниците од ставот 1 на овој член кои . по остварува-
њето на пензијата ќе наполнат пензиски стаж од 
40 односно 35 години. 

Член 67 
Посебните одредби за старосната пензија на 

службениците во органите на внатрешните работи, 
освен одредбите од чл. 59 и 60 на овој закон, не 
се однесуваат на оние лица на кои службата во ор-
ганите на внатрешните работи им престанала врз 
основа на осуда на казната строг затвор или каз-
ната затвор подолга од една година. 

в) Борци на Народноослободителната војна 

Член 68 
Одредбите од овој закон со кои се регулира 

правото на борците на Народноослободителната 
војна и на борците на Шпанската граѓанска војна 
се применуваат без оглед дали правото на пензија го 
остваруваат под општите услови или со применува-
ње на одредбите што важат за одделни категории 
осигуреници. 

Член 69 
На учесниците на Народноослободителната вој-

на и на учесниците на Шпанската граѓанска војна 
времето поминато во Народноослободителната бор-
ба односно во активна и организирана работа во На-
родноослободителната борба (во понатахмошниот 
текст: борец на НОВ), како и времето поминато во 
состав на бившата Шпанска републиканска армија 
(во понатамошниот текст: шпански борци) им се 
смета во пензиски стаж во двојно траење според 
одредбите од овој закон (чл. 140 и 143 став 1). 

Член 70 
(1) Борец на НОВ — маж кој стапил во Народно-

ослободителната борба односно започнал со активна 
и организирана работа во Народноослободителната 
борба пред 9 септември 1943 година (во понатамош-
ниот текст: борец на НОВ пред 9-IX-1943) односно 
шпански борец — маж, се здобива со право на ста-
росна пензија: 

1) без оглед на годините на живот — кога ќе 
наполни пензиски стаж од 35 години; 

2) кога ќе наполни 55 години живот — ако има 
најмалку 20 години пензиски стаж наполнет кога 
и да е, од кои најмалку 10 години стаж на осигу-
рување. 

(2) Жена — борец на НОВ пред 9-IX-1943 одно-
сно жена — шпански борец се здобива со право 
на старосна пензија: 

1) без оглед на годините на живот — кога ќе 
наполни пензиски стаж од 30 години; 

2) кога ќе наполни 50 години живот — ако има 
најмалку 20 години пензиски стаж наполнет кога и 
да е, од кои најмалку 10 години стаж на осигуру-
вање. 

(3) На осигуранииот од ст. 1 и 2 на овој член кој 
има најмалку 15 години пензиски стаж од кои нај-
малку 10 години стаж на осигурување може, без 
оглед на годините на животот, посебна републи-
чка комисија (член 195) да му п р и з н а право на 
старосна пензија ако најде дека е тоа потребно со 
оглед на општата состојба на неговото здравје и 
работната способност. Ова овластување го има во 
поглед на воените осигуреници државниот секретар 
за народна одбрана. 

(4) Во стажот на осигурување од 10 години. од 
ст. 1 до 3 на овој член се сметаат во ефективно трае-
ње и сите периоди кои според овој основ се сметаат 
во посебен стаж во двојно траење. 

Член 71 
На борците на НОВ пред 9-IX-1943 и на шпан-

ските борци кои покрај личниот доход примале и 
боречки додаток според посебни прописи, им се 
зема и тој додаток во личниот доход за утврдува-
ње на пензискиот основ. 

Член 72 
(1) На носител на Партизанска споменица 1941 

му припаѓа пензија во височина од 100% од лич-
ниот доход остварен во последната година пред 
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пензионирањето или од просечниот личен доход 
остварен во последните 5 години, ако е тоа поповол-
но за осигуреникот. 

(2) На другите борци од НОВ пред 9-IX-1943 
година односно на шпанските борци старосната пен-
зија за 15 години пензиски стаж изнесува за маж 
45% а за жена 47,5% од пензискиот основ и се 
зголемува за секоја понатамошна наполнета година 
пензиски стаж за маж по 2% а за жена по 2,5% од 
пензискоит основ, така што највисоката пензија да 
изнесува 85% од пензискиот основ. 

(3) На осигуреникот од ставот 2 на овој член кој 
ќе оствари старосна пензија со пензиски стаж по-
мал од 35 години (маж) односно 30 години (жена) 
износот на пензијата пресметана според наполнетиот 
стаж се зголемува за 60%, со тоа што така зголе-
мената пензија да не може да надмине 85% од из-
носот на пензискиот основ. 

Член 73 
(1) Борец на НОВ кој во Народноослободителна-

та борба стапил на 9 септември 1943 година или по-
доцна, се здобива со правото на старосна пензија 
според општите услови и пензијата му се опреде-
лува според одредбите од чл. 30 до 34 на овој закон, 

.односно, за определени категории осигуреници — 
според соодветните посебни одредби од овој закон. 

(2) На осигуреникот од ставот 1 на овој член кој 
ќе оствари старосна пензија пред наполнетиот пен-
зиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години 
(жена) износот на пензијата пресметана според на-
полнетиот стаж му се зголемува, и тоа: 

1) на борец на НОВ од 9 септември 1943 до кра-
јот на таа година — за 60%; 

2) на борец на НОВ од 1944 година — за 30%; 
3) на борец на НОВ од 1945 година — за 10%; 
(3) Зголемената пензија според ставот 2 од овој 

член не може да надмине 85% од износот на пен-
зискиот основ. 

Член 74 
(1) На осигуреник — југословенски државја-

нин кој по 6 април 1941 година бил заробен или 
интерниран, и во логори на воени заробеници или 
политички затвореници односно интернирци непре-
кинато активно и организирано учествувал во ра-
ботата за Народноослободителното движење и кој 
по излегувањето од логорот му се ставил на распо-
лагање на Народноослободителното движење про-
должувајќи ја активната работа за движењето, а 
на кој тоа време не му е признаено во двојно трае-
ње, старосната пензија остварена пред наполнетиот 
г нзиски стаж од 40 години (маж) односно 35 го-
длни (жена) му се зголемува за 30%, но најмногу 
до 85% од износот на пензискиот основ. 

(2) Активното и организираното учество во ра-
ботата за Народноослободителното движење се 
утврдува во постапката предвидена со овој закон. 

Член 75 
На борец на НОВ кој во Народноослободител-

ната борба стапил на 9 септември 1943 година или 
подоцна и на осигуреник од членот 74 на овој за-
кон, ако оствари предвремена пензија, оваа пензија 
не му се зголемува со процентите предвидени во чл. 
73 и 74 на овој закон, што се применуваат врз зго-
лемувањето на пензијата на тие осигуреници кога 
со правото на старосна пензија се здобиваат под 
општите услови по наполнетите пропишани години 
на живот (чл. 24 и 25 став 1). 

Член 76 
Одредбите од овој закон за користење на 

пензијата за време на заложувањето, за зголе-
мување на старосната пензија и за повторно опре-
делување на пензијата врз основа на стаж напол-
нет по пензионирањето се применуваат и на бор-
ците на НОВ пред 9-IX-1943 и на шпанските' борци 
со тоа што: 

1) пензискиот стаж на овие осигуреници од 33 
години (за мажи) односно 30 години (за жени) се 
изедначува со пензискиот стаж на другите -осигу-
реници од 40 односно 35 години; 

2) старосната граница на овие осигуреници од 
55 години за мажи односно 50 години за жени се 
изедначува со старосната граница на другите осигу-
реници од 60 односно 55 години. 

Г л а в а III 
СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Осигурени членови на семејството 

Член 77 
(1) Членови на семејството осигурени за сеАмеј-

на пензија во случај на смрт на осигуреникот се: 
1) брачниот другар; 
2) децата на осигуреникот (родени во брак или 

вон брак, посвоени и пасиноци); 
3) децата без родители (внучиња, браќа и се-

стри и други деца, што ги зел осигуреникот на из-
дршка, ако се без обата родители или ако имаат 
еден или обата родители а тие се наполно и трајно 
неспособни за работа); 

4) родителите на осигуреникот (татко и мајка, 
очув и маштеа, и посвоител) што ги издржувал тој. 

(2) Ако правото на семејна пензија е обуслове-
но со издршка на член на семејството од страна на 
осигуреникот е потребно: 

1) сите извори на сопствените приходи на так-
виот член на семејството да не се достатен за него-
вата издршка; 

2) осигуреникот до својата смрт да издржувал 
таков член на семејството живеејќи со него во заед-
ничко домаќинство или да му обезбедувал средства 
за издршка ако членот на семејството живеел над-
вор од неговото домаќинство. 

(3) Републиките ги определуваат со СЕОИ про-
писи, согласно со ставот 2 од овој член, поблиските 
услови под кои се смета дека осигуреникот издр-
жува членови на семејството. 

2. Услови за здобивање со семејна пензија 

а) Општи услови 

Член 78 
(1) Членовите на семејството на умрен осигуре-

ник се здобиваат со право на семејна пензија: 
1) ако осигуреникот имал најмалку 5 години 

ефективен стаж на осигурување, од кои најмалку 
40 месеци во последните 5 години пред смртта; 

2) ако осигуреникот имал најмалку 10 години 
вкупен пензиски стаж, од кои најмалку 5 години 
ефективен стаж на осигурување во последните 10 
години пред смртта; 

3) ако осигуреникот имал најмалку 20 години 
вкупен пензиски стаж; 

4) ако смртта на осигуреникот настапила од 
последици на несреќа при работа или професио-
нална болест — без оглед на должината на стажот; 

5) ако осигуреникот ги имал годините на стаж 
и старост што се пропишани за здобивање со инва-
лидска пензија; 

6) ако осигуреникот ги исполнувал условите на 
стажот и староста што се пропишани за здобивање 
со старосна пензија со стаж помал од 20 години 
(член 25). 

(2) Членовите на семејството се здобиваат со 
право на семејна пензија ако умрениот осигуреник 
бил уживател на старосна пензија, инвалидска пен-
зија или на право во врска со професионална ре-
хабилитација и запослување според прописите за 
инвалидското осигурување. 

(3) Членовите на семејството на лице кое по 
почетокот на применувањето на овој закон го не-
мало својството на осигуреник а не било ужива-
тел на правото од ставот 2 на овој член, можат да 
се здобијат со право на семејна пензија само под 
условите од чл. 233 и 234 на овој закон. 
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(4) При утврдувањето дали е исполнет потреб-
ниот стаж во последните 5 или 10 години (став 1 
точ. 1 и 2 се применуваат и одредбите од членот 25 
ст. 2 и 3 на овој закон. Раздобјето од 5 односно 10 
години се продолжува за онолку време колку што 
поминал осигуреникот во тоа раздобје на отслу-
жување на воениот рок во Југословенската народна 
армија. 

Член 79 
(1) Правото на семејна пензија му припаѓа пр-

венствено на брачниот другар, на децата на-осигу-
реникот и на внучињата без родители што осигу-
реникот ги зел на издршка (во понатамошниот 
текст: членови на потесното семејство). 

(2) На родителите на осигуреникот како и на 
децата без родители, освен внучињата, што осигу-
реникот ги зел на издршка (во понатамошниот 
текст: членови на поширокото семејство) им при-
паѓа право на семејна пензија ако нема членови на 
потесно семејство, а ако ги има — само кога пен-
зијата што им припаѓа на членовите на потесното 
семејство не го достасува полниот износ на основот 
за семејна пензија. 

Член 80 
Членовите на семејството на странски држав-

јанин што постојано престојуваат во странство, мо-
жат да се здобијат со право на семејна пензија 
според овој закон ако државата во која членовите 
на семејството постојано престојуваат им признава 
такво право на југословенски државјани. 

6} Посебни услови што треба да ги исполнуваат 
членовите на семејството 

Б р а ч е н д р у г а р 

Член 81 
(1) Вдовица се здобива со право на семејна пен-

зија ако до смртта на брачниот другар по кој к 
припаѓа тоа право наполнила 45 години живот. 

(2) Вдовица која до смртта на брачниот другар 
наполнила 40 години живот се здобива со правото 
да оствари семејна пензија кога ќе наполни 45 го-
дини живот. 

Член 82 
Вдовица се здобива со право на семејна пен-

зија и кога не ги наполнила пропишаните години 
на живот: 

1) ако до смртта на брачниот другар била на-
полно неспособна за стопанисување или таква не-
способност настапила во рок од една година од 
денот на смртта на брачниот другар; 

2) ако по смртта на брачниот другар останало 
дете помладо од 15 години или постаро дете кое 
има I гол во на семејна пензија поради тоа што е не-
способно за работа, или останале три или повеќе 
£еца што имаат право на семејна пензија, а вдови-
цата ги врши родителските должности спрема тие 
деца. 

(2) Правото на семејна пензија здобиено поради 
неспособност за работа на вдовица трае додека по-
стои таквата неспособност. Правото на вдовица на 
семејна пензија со кое таа се здобила покрај децата 
(став 1 точка 2) трае додека најмладото дете не 
наполни 15 години живот односно додека трае не-
способноста па детето постаро од 15 години, или 
додека барем три дена имаат истовремено право на 
семејна пензија, 

(3) Право на семејна пензија има вдовица кога 
детето на осигуреникот е родено по смртта на оси-
гуреникот. со тоа што ова право И припаѓа од денот 
на смртта на осигуреникот. 

(4) Вдовица која но текот на траењето на пра-
вото на семејна пензија (став 2) наполни 45 години 
живот го задржува правото на пензија трајно. Вдо-
вица која во текот на траењето на правото на се-
мејна пензија наполни 40 години живот, ако тоа 
право и престане пред наполнетата 45 година ж и -
вот, може повторно да го оствари кога ќе наполни 
45 години живот. 

Член 83 
(1) Вдовица која не наполнила 45 години живот 

до смртта на брачниот другар а не се здобила со 
право на семејна пензија и не е во работен однос 
ниту врши самостојна дејност има право на отпрат-
нина. 

(2) Височината на отпратнината од ставот 1 на 
овој член ја утврдува собранието на републичката 
заедница на социјалното осигурување. 

Член 84 
(1) Вдовец се здобива со право на семејна пен-

зија: 
1) ако наполнил 60 години живот до смртта на 

брачниот другар по кој му припаѓа тоа право; 
2) ако е помлад од 60 години но до смртта на 

брачниот другар бил наполно неспособен за "стопа-
нисување. 

(2) Правото на семејна пензија поради неспо-
собност за стопанисување вдовец го има додека та-
квата неспособност трае. Ако вдовецот во текот на 
траењето на тоа право наполни 60 години живот 
го задржува тоа право трајно. 

Член 85 
(1) Брачниот другар чиј брак е разведен без не-

гова вина се здобива со право на семејна пензија 
ако има право на издршка утврдено со судска од-
лука. 

(2) Ако брачниот другар од подоцнежниот брак 
има право на семејна пензија, брачниот другар од 
ставот 1 на овој член се здобива со правото на се-
мејна пензија како соуживател. 

Член 86 
Брачен другар не се здобива со право на се-

мејна пензија ако бракот е поништен или разведен 
со правносилна судска пресуда а нему не му е 
досудена издршка. 

Д е ц а 
Член 87 

(1) Дете — родено во брак или вон брак, посво-
ено и ^1асинок, како и дете без родители (член 77 
став 1 точка 3), се здобива со право на семејна пен-
зија и го има тоа право до наполнетата 15 година 
од животот, а ако е на редовно школување — go 
крајот на пропишаниот рок за редовно школување, 
но најдоцна до наполнетата 26 година од животот, 

(2) Ако школувањето е прекинато подади бо-
лест, правото на семејна пензија може да се здобие 
односно припаѓа и за време на болувањето — до 
наполнетата 26 година од животот, како и над тие 
години — но најмногу за онолку време колку е из-
губено за редовно школување поради болест ако 
редовното школување е продолжено пред наполне-
тата 26 година од животот. 

(3) Ако членот на семејството од ставот 1 на 
овој* член стане наполно и трајно неспособен за 
работа пред здобивањето со правото на семејна пен-
зија или за време на траењето на тоа право во 
смисла на овој член, му се продолжува тоа право 
за сето време додека трае таквата неспособност. 
Ако таква неспособност настапи по наполнетите го-
дини на животот до кои членот на семејството се 
здобива со право на семејна пензија (ст. 1 и 2) а 
пред смртта на осигуреникот односно уживателот 
на правото, членот на семејството се здобива со 
правото на семејна пензија ако осигуреникот одно-
сно уживателот на правото го издржувал до сво-
јата смрт. 

(4) Детето (став 1) се здобива со право на се-
мејна пензија иако другиот родител има својство 
на осигуреник. 

Член 88 
Под условите од членот 87 на овој закон, паси-

ноќ и дете без родители имаат право на семејна 
пензија ако исполнуваат и посебен услов, и тоа: 

1) пасинок — ако осигуреникот односно ужива-
телот на правото гго издржувал самиот или заедно 
со брачниот другар во своето домаќинство; 
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2) внуче, брат и сестра — ако немаат сопствени 
приходи достатни за издршка; 

3) друго дете без родители — ако нема сопстве-
ни приходи достатни за издршка, а осигуреникот 
односно уживателот на правото го издржувал во 
своето домаќинство најмалку 3 години пред својата 
смрт или за покусо време ако смртта е предизви-
кана со несреќа при работа или вон работа. 

Р о д и т е л и 
Член 89 

(1) Родителот (член 77) што го издржувал оси-
гуреникот односно уживателот на правото до сво-
јата смрт има право на семејна пензија: 

1) ако до смртта на осигуреникот односно ужи-
вателот на правото навршил, и тоа: мајка 45 години 
живот а татко 60 години живот; 

2) ако е помлад од 45 односно 60 години, но до 
смртта на осигуреникот односно уживателот на пра-
вото бил наполно неспособен за стопанисување, сб 
додека таквата неспособност трае. Ако родителот 
во текот на траењето на тоа право наполни 45 од-
носно 60 години живот ја задржува таа пензија 
трајно. 

(2) Под условите од овој член се здобиваат со 
право на семејна пензија и очувот и маштеата, како 
и посвоителот на осигуреникот односно на уживате-
лот на правото. 

З а е д н и ч к а о д р е д б а 

Член 90 
Како потполна неспособност за работа односно 

стопанисување, од која зависи правото на семејна 
пензија, се смета: ка ј децата — неспособноста за 
самостоен живот и работа, а ка ј другите лица — 
неспособноста што и одговара на I категорија ин-
валидност, во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување. 

3. Определување на височината на пензијата 

Член 91 
(1) Семејната пензија се определува: 
1) по смртта на осигуреникот — од старосната 

пензија што би му припаѓала на осигуреникот спо-
ред наполнетиот пензиски стаж или, ако е тоа за 
корисниците поповолно — од инвалидската пензија 
што би му припаѓала на осигуреникот за случај на 
инвалидност од I категорија поради болест; 

2) по смртта на осигуреникот што умрел поради 
несреќа при работа или професионална болест, како 
и на осигуреник односно уживател на пензија кој 
бил воен инвалид од I до VI група — од старосната 
пензија определена во височина 85% од пензискиот 
основ; 

3) по смртта на уживател на старосна пензија 
— од пензијата што му припаѓала на уживателот 
во моментот на смртта или, ако е тоа за корисникот 
поповолно — од инвалидската пензија што би му 
припаѓала на ~ уживателот ако наместо старосна 
пензија би остварил инвалидска пензија како ин-
валид од I категорија; 

4) по смртта на уживател на исклучително при-
знаена старосна пензија — од износот на таа пен-
зија што му припаѓала во моментот на смртта; 

5) по смртта на уживател на инвалидска пен-
зија — од пензијата што му припаѓала во моментот 
на смртта; 

6) по смртта на инвалид на трудот — уживател 
на право во врска со професионална рехабилита-
ција или заштедување — од износот на инвалид-
ската пензија што би му припаѓала во моментот на 
смртта ако би бил инвалид од I категорија на инва-
лидност. 

(2) Како најмал основ за определување на се-
мејна пензија се зема старосната пензија пресме-
тана за пензиски стаж од 20 години, односно кога 
се во прашање семејства j ia борци на НОВ пред 
9-IX-1943 и на шпански борци — старосната пен-

зија пресметана според членот 72 од овој закон за 
пензиски стаж од 15 години. 

Член 92 
Височината на семејната пензија се определува 

од основот за семејна пензија (член 91) а според 
бројот на членовите на семејството што имаат 
право на пензија, и тоа: 

1) ако пензијата им припаѓа само на членови 
на потесно семејство или само на членови на по-
широко семејство — во следните проценти: 

за еден 
член 

за два 
члена 

за три 
члена 

за четири или 
повеќе членови 

70% 80% 90% 100% 

2) ако пензијата им припаѓа и на членови на 
потесно семејство и на членови на пошироко семеј-
ство, на членовите на потесното семејство им се 
определува семејната пензија според точката 1 од 
овој член, а на членовите на поширокото семејство 
им припаѓа остаток до полниот износ на семејната 
пензија. 

Член 93 
Ако право на семејна пензија имаат разведе-

ниот брачен другар и брачниот другар од новиот 
брак на осигуреникот односно уживателот на пра-
вото, се определува една семејна пензија во висо-
чина што би припаѓала за еден член на семејството. 

Член 94 
(1) На уживателите на семејна пензија им се 

обезбедува, под условите од членот 37 на овој закон, 
заштитен додаток на пензијата ако пензијата опре-
делена според овој закон им изнесува помалку од 
пропишаниот граничен износ на најниското пензи-
ско примање во смисла на членот 37 од овој закон. 

(2) Заштитниот додаток претставува разлика по-
меѓу износот на семејната пензија што припаѓа 
според законот и граничниот износ на најниското 
пензиско примање утврден според членот 37 од овој 
закон и се определува во процент од таа разлика 
зависно од бројот на членовите на семејството што 
имаат право на семејна пензија. 

(3) Височината на заштитниот додаток за семеј-
на пензија според бројот на членовите на семеј-
ството ја определува собранието на републичката 
заедница на социјалното осигурување. 

Член 95 
На членовите на семејството на борец на НОВ 

пред 9-IX-1943 и на шпански борец кој во момен-
тот на смртта ги исполнувал условите за призна-
вање старосна пензија според членот 70 став 3 од 
oi'oj закон, но таа пензија не ја остварил, посебната 
републичка комисија може да им го признае пра-
вото на семејна пензија ако се исполнети условите 
за здобивање со семејна пензија (чл. 81 до 90). Оваа 
сспојна пензија се определува од старосната пен-
зија тт.оја би му припаѓала на таков борец ако таа 
пензија би ја остварил додека бил жив. 

Член 96 
(1) На членовите на семејството на лица што 

имале особени заслуги на полето на револуционер-
ната, политичката, научната, културната или опште-
ствената дејност може по исклучок да им се при-
знае семејна пензија без оглед дали се исполнети 
условите за здобивање со право на семејна пензија 
според овој закон, како и да им се определи семејна 
пензија во износ поголем од оној што би припаѓал 
според одредбите од овој закон. 

(2) За исклучителното признавање и определу-
вање на семејна пензија решава Сојузниот извршен 
совет, односно републичкиот извршен совет. 
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Г л а в а IV 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ЕКОНОМ-

СКИТЕ ДВИЖЕЊА 

Член 97 
(1) Пензиите определени според овој закон за-

должително се усогласуваат со движењето на про-
сечните животни трошоци на почетокот на секоја 
календарска година, ако нивото на животните .тро-
шоци во изминатата година се зголемило најмалку 
за 3°/о. 

(2) Ако порастот на животните трошоци во из-
минатата година бил помал од 30°/о, па поради тоа не 
е извршено усогласување на пензиите, процентот на 
зголемувањето на животните трошоци од претход-
ната година му се додава на процентот на зголему-
вањето на животните трошоци настанато во наред-
ната година, па пензиите се зголемуваат за вкуп-
ниот пораст на трошоците во обете години. 

Член 98 
Одлуката за усогласување на пензиите ја доне-

сува собранието на републичката заедница на соци-
јалното осигурување врз основа на движењето на 
животните трошоци во републиката. 

Член 99 
Движењето на просечните животни трошоци 

спрема кое се врши усогласувањето на пензиите се 
утврдува врз основа на просечните цени на групи 
артикли и услуги на личната потрошувачка, вклу-
чувајќи ја и станарината, предвидени во републич-
ките листи според кои се води службената статисти-
ка на личната потрошувачка. 

Член 100 
Ако врз основа на сојузни или републички про-

писи дошло до пораст на цените на определени 
артикли или услуги на личната потрошувачка, и, во 
врска со тоа, до зголемување на личните примања 
на осигурениците, ќе се изврши соодветно зголему-
вање на сите пензии во еднаков износ. 

Член 101 
(1) Собранието на Југословенската заедница на 

социјалното осигурување ја разгледува материјал-
ната положба и животниот стандард на уживатели-
те на пензија во врска со општите економски дви-
жења и материјалната положба и животниот стан-
дард на осигурениците, и презема мерки за соодвет-
но зголемување на животниот стандард на пензио-
нерите. 

(2) Основите, условите и мерилата за усогласу-
вање на пензиите со општите економски движења 
заради остварување на порастот на животниот стан-
дард на сите уживатели на пензии, ги утврдува Со-
бранието на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување, на предлог од собранијата на ре-
публичките заедници на социјалното осигурување. 
При утврдувањето на основите, условите и мерилата 
за усогласување на пензиите се зема предвид со-
стојбата и предвидливото движење на фондовите и 
резервите на пензиското осигурување, остварениот 
пораст на продуктивноста на трудот и на национал-
ниот доход, како и обемот на приходите што врз 
основа на тој пораст се остваруваат за пензиското 
осигурување. 

(3) Одлуката за усогласување пензиите во сми-
сла на ставот 2 од овој член и во согласност со со-
стојбата на фондовите и резервите на пензиското 
осигурување ја донесува собранието на републичка-
та заедница на социјалното осигурување. 

Член 102 
Собранието на Југословенската заедница на со-

цијалното осигурување ги разгледува најдоцна по 
истекот на секој петгодишен период, нивоата на 
сите пензии заради согледување на настанатите раз-
лики помеѓу нивоата на пензиите на оние уживате-
ли што ги оствариле пензиите во поранешните го-
дини и пензиите на соодветните категории пензио-
нери на кои им се определени пензиите во последни-
те години. Во врска со тоа, Собранието одлучува за 

потребата од општо усогласување на нивоата на си-
те пензии, и ги утврдува условите и мерилата за 
такво усогласување. 

Г л а в а V 
КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО НА 

ПЕНЗИЈА 

Член 103 
(1) Пензијата припаѓа од денот кога се испол-

нети условите пропишани за здобивање со право на 
пензија, ако барањето за остварување на пензијата 
е поднесено во рок од шест месеци од денот на ис-
полнувањето на тие услови. 

(2) Ако барањето е поднесено по истекот на ро-
кот од шест месеци, пензијата припаѓа од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на бара-
њето и за шест месеци наназад. 

(3) На осигуреникот кој во моментот на подне-
сувањето на барањето за старосна пензија се наоѓа 
во работен однос или врши некоја од дејностите по 
основот на која е осигурен, пензијата се исплатува 
од првиот нареден ден по престанокот на работниот 
однос или вршењето на дејноста. 

Член 104 
(1) На осигуреник кој остварил старосна пензија 

пред наполнувањето на пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена), ако повторно стапи 
во работен однос или врши дејност по основот на 
која е осигурен, не му припаѓа пензија за тоа време. 

Х2) По исклучок од ставот 1 на овој член, зани-
мавање со самостојна уметничка дејност по оствару-
вањето на правото на пензија не влијае врз испла-
тата на пензијата, но тоа време не се сместа во стаж 
на осигурување за зголемување односно повторно 
определување на пензијата според овој закон. 

(3) На член на семејство кој остварил право на 
семејна пензија не му припаѓа пензијата додека се 
наоѓа во работен однос или врши дејност по основот 
на која е осигурен. 

(4) На осигуреник кој остварил старосна пензија 
со пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 го-
дини (жена) пензијата му се исплатува и ако врши 
каква и да е работа по остварувањето на таквата 
пензија. 

Член 105 
(1) Ако семејна пензија им припаѓа само на чле-

нови на потесно семејство или само на членови на 
пошироко семејство, а некои од нив живеат одво-
ено, вкупната семејна пензија се дели на рамни 
делови. 

(2) Ако пензијата им припаѓа и на членови на 
потесно семејство и на членови на пошироко семеј-
ство, а некои од нив живеат одвоено, семејната пен-
зија претходно ќе се подели на дел што им припаѓа 
на членовите на потесното семејство и на дел што 
им припаѓа на членовите на поширокото семејство, 
па секој дел натаму се распоредува на рамни де-
лови. 

(3) Поделба на пензијата во смисла на овој член 
се врши и кога на некој од ^уживателите привре-
мено ќе му се запре исплатата на семејната пензија 
што му припаѓа додека траат определените околно-
сти предвидени со овој закон (член 104 став 2), како 
и за време на мирувањето на правото што му при-
паѓа на одделен член на семејството (член 112). 

Член 106 
(1) Ако семејна пензија уживаат двајца или по-

веќе членови на семејство, па на некои од нив му 
престане правото на пензија, на преостанатите чле-
нови што имаат право на семејна пензија повторно 
им се определува височината на пензијата. Така 
определената пензија припаѓа од денот откога на 
некој од соуживателите ќе му престане правото на 
пензија. " 

(2) Ако исплатувањето на семејна пензија биде 
запрено или ако правото што му припаѓа на одделен 
член на семејството мирува, не се врши повторно 
определување на семејната пензија. 
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(3) Ако на вдовица поради заложување или ко-
ристење на лична пензија не и се исплатува семеј-
ната пензија што и припаѓа, на другите членови на 
потесното семејство за тоа време им се исплатува 
семејната пензија во височината што се определува 
како вдовицата да нема право на семејна пензија. 

Член 107 
(1) Со стапување во брак го губат правото на се-

мејна пензија: 
1) вдовица помлада од 45 години, освен вдовица 

која со тоа 'право се здобила поради потполна не-
способност за стопанисување; 

2) деца на осигуреникот и деца без родители, 
без оглед дали стапиле во брак пред или по смртта 
на осигуреникот односно на уживателот на правото, 
освен децата што се здобиле со тоа право поради 
потполна и трајна неспособност за работа. 

(2) На вдовица која со стапување во нов брак го 
загубила правото на семејна пензија, а по брачниот 
другар од новиот брак не се здобила со семејна 
пензија, и се воспоставува правото на поранешната 
семејна пензија под услов: 

1) во моментот на престанокот на новиот брак 
да има уште деца од првиот брак што уживаат се-
мејна пензија; 

2) се уште да се исполнети условите под кои 
вдовицата, со оглед на годините на животот односно 
бројот на децата, има право на семејна пензија. 

Член 108 
(1) Правото на пензија се губи ако поради на-

малување на пензискиот стаж, поради околностите 
поради кои определените периоди на пензиски стаж 
не се сметаат (чл. 163 до 165), повеќе не се исполне-
ти условите за здобивање со право на пензија. 

(2) Правото на семејна пензија му престанува на 
член на семејството ка ј кој поради настанатата про-
мена повеќе не постојат посебни услови од кои зави-
си здобивањето и траењето на тоа право. 

Член 109 
Кога осигурениците се сами обврзници за пла-

ќање на придонесот за пензиско осигурување, тие 
се должни самите да ја поднесат пропишаната при-
јавам на осигурување, а пензијата односно делот на 
пензијата што припаѓа по основот на таков стаж се 
исплатува ако се уплатени во целина придонесите. 

Член 110 
На уживател на пензија — странски државја-

нин кој ќе се исели на постојан престој во стран-
ство, пензијата му се исплатува во странство ако со 
односната држава постои спогодба за плаќање на 
пензиите во странство или ако односната држава им 
признава такво право на југословенските држав-
јани. 

Член 111 
Заштитниот додаток според овој закон, ако со 

меѓународни договори не е определено поинаку, не 
им припаѓа: 

1) на уживателите на пензија на кои исплату-
вањето на пензијата им се врши во странство; 

2) на уживателите на пензија на кои не им се 
врши исплатување на пензијата за време на нив-
ниот престој во странство за сето време на престојот 
во странство ако тој престој трае подолго од 6 ме-
сеци. 

Член 112 
Ако осигуреник односно уживател на пензија 

се здобие со празо на две или повеќе пензии според 
овој закон, може да ужива само една од тие пензии 
— по сопствен избор. 

Член 113 
(1) Пензијата се определува во месечен износ и 

се исплатува секој месец однапред. 
(2) Стасаните месечни износи на пензијата што 

не можеле да бидат исплатени поради околностите 
што ги предизвикал уживател от на пензијата до-
полнително ќе се исплатат најмногу за 3 години на-

назад сметајќи од денот кога по престанокот на деј-
ствувањето на тие околности, уживателот на пен-
зијата поднесе барање за исплата. 

Д Е Л Т Р Е Т 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ШТО 

ВРШАТ САМОСТОЈНИ ДЕЈНОСТИ 

Член 114 
(1) Лицата што вршат самостојна дејност се оси-

гуруваат за старосна и семејна пензија според наче-
лата утврдени во одредбите од чл. 115 до 122 на 
овој закон. 

(2) Пензиското осигурување на лица што вршат 
самостојни дејности се установува со овој закон, со 
републички закон или со договор. 

(3) Договорите за установување и за спроведу-
вање на пензиското осигурување на лица што вршат 
самостојна дејност ги склучува Југословенската од-
носно републичката заедница на социјалното осигу-
рување со соодветната професионална организација. 

Член 115 
Пензиското осигурување и обврската за плаќа-

ње на придонесот настанува со признавањето на 
својството на осигуреник. 

Член 116 
Правата од пензиското осигурување во поглед 

на вдобивањето и определувањето на старосна и 
семејна пензија, користењето и губењето на правото 
на пензија не можат да се установат под поповолни 
услови отколку што е во овој закон предвидено за 
пензиското осигурување на работниците. 

Член 117 
(1) За осигурување на лицата што вршат само-

стојна дејност се установува определен единствен 
паричен износ, или повеќе парични износи кои мо-
жат да бидат определени според должината на ста-
жот на осигурување односно на вкупниот пензиски 
стаж или по други критериуми. 

(2) Паричните износи на кои се осигуруваат ли-
цата што вршат самостојни дејности служат како 
основ за плаќање на придонесот и определување 
на правото. 

Член 118 
На осигуреник со самостојна дејност старосната 

пензија му се определува од пензискиот основ кој 
сочинува десетгодишен просек на основот на кој 
бил осигурен согласно со одредбите од чл. 30 до 33 
на овој закон 

Член 119 
(1) За осигурениците со самостојни дејности не 

може да се установува предвремена пензија ниту 
заштитен додаток. 

(2) На осигурениците со самостојни дејности се 
применуваат одредбите од овој закон за усогласу-
вањето на пензиите со економските движења, за ко-
ристењето и губењето на правото на пензија и за 
постапката за остварување на правото на пензија. 

Член 120 
(1) Осигурениците со самостојни дејности можат 

да остварат старосна пензија и пензијата им се ис-
платува дури по престанокот на вршењето на само-
стојната дејност и кога сите стасани придонеси се 
уплатени во целина. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, оси-
гурениците што вршат самостојна уметничка деј-
ност можат да остварат и користат пензија и без 
докази за престанокот на вршењето на таа дејност. 

Член 121 
На осигурениците со самостојни дејности во пен-

зиски стаж им се сметаат: 
1) периодите на стаж на осигурување наполнети 

од денот на почетокот на применувањето на овој 
закон; 
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2) периодите на стаж на осигурување наполнети 
пред почетокот на применувањето на овој закон; 

3) периодите на посебниот стаж, и тоа: времето 
на учеството во револуционерната работа, Народно-
ослободителната војна, антифашистичката борба во 
други земји и војски, времето на учеството во војни, 
како и времето на прекинот на самостојната дејност, 
што се признаваат според чл. 138, 140 до 146 и 148 
до 150 од овој закон. 

Член 122 
(1) Времето на вршењето на самостојна дејност 

пред установувањето на задолжително пензиско 
осигурување за одделни категории самостојни деј-
ности, може да им се засмета на осигурениците од 
тие категории под услов самите да обезбедат средства 
потребни за покривање на обврските настанати со 
признавањето на ова време во пензиски стаж, и тоа 
бо обемот и на начинот што се определени во соод-
ветните договори за социјално осигурување на тие 
осигуреници или во републички закон. 

(2) Одредбата од ставот 1 на овој член не се 
применува ако времето на вршењето на самостојна 
дејност пред установувањето на задолжителното 
пензиско осигурување е признаено според законот, 
односно според договорот за пензиско осигурување 
важечки до почетокот на применувањето на овој 
закон. 

Член 123 
(1) Врз основа на овој закон се осигурени: умет-

ниците, филмските работници, адвокатите, свеште-
ниците и верските службеници, истакнатите спорти-
сти, артистите и колпортерите на печат, како и сите 
други лица кои врз основа на вршење самостојна 
дејност до денот на почетокот на применувањето на 
овој закон биле опфатени со задолжително пензи-
ско. осигурување врз основа на сојузен закон или 
сојузни односно републички договори за социјално 
осигурување. 

(2) На осигурениците од ставот 1 на овој член 
се применуваат одредбите од овој закон за здобива-
ње и определување на правото на старосна и семеј-
на пензија, за усогласување на пензиите со економ-
ските движења, за користење и губење на правото 
на пензија и за постапката за остварување на пра-
вото на пензија. 

(3) На осигурениците од ставот 1 на овој член 
им се сметаат во пензиски стаж, покрај периодите 
наведени во членот 121 од овој закон, и другите пе-
риоди на посебниот стаж што се признавале според 
законот односно договорите важечки до денот на 
почетокот на применувањето на овој закон и кои 
ќе се утврдат со договорите за спроведување на пен-
зиското осигурување на тие осигуреници. 

Член 124 
(1) Се установува пензиско осигурување на са-

мостојните занаетчии и самостојните угостители, 
според одредбите од овој закон, почнувајќи од 1 
јануари 1965 година. 

(2) Правата од ова осигурување можат да се 
остваруваат најрано по истекот на пет години од во-
ведувањето на осигурувањето. 

(3) Спроведувањето на ова осигурување се регу-
лира со републички закон или со договорите што 
ќе ги склучат републичките заедници на социјално-
то осигурување со соодветната организација. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т 
ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 125 
Пензискиот стаж во смисла на овој закон го оп-

фаќа времето поминато во осигурување пред и по 
почетокот на применувањето на овој закон (во пона-
тамошниот текст: стаж на осигурување) и периодите 
поминати вон осигурување до почетокот на приме-
нувањето на овој закон кои се сметаат во пензиски 
стаж според овој закон (во понатамошниот текст: 
посебен стаж). 

Глава VI 
СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 126 
(1) Во стаж на осигурување се смета времето 

што го поминал осигуреникот во работен однос или 
на друга работа по основот на кој бил осигурен спо-
ред чл. 21 и 22 од овој закон. 

(2) Во стаж на осигурување се смета и времето 
што го поминал осигуреникот во вршење на само-
стојната дејност за која бил задолжително пензиски 
осигурен врз основа на закон или договор. 

Член 127 
(1) Во стаж на осигурување се смета сето време 

поминато во работен однос со полно работно време. 
(2) Како време поминато со полно работно време 

се подразбира и времето што ќе го поминат во рабо-
тен однос со скратено работно време: 

1) осигуреници — инвалиди на трудот, воени ин-
валиди од војните и мирновремени воени инвалиди, 
ако се запослени со онолку време колку што според 
наодот и оценката од инвалидската комисија и одго-
вара на нивната работна способност; 

2) воени осигуреници — уживатели на инвалид-
ска пензија ако се запослени со најмалку една по-
ловина од работното време; 

3) осигуреници — жени, поради доење и нега на 
дете — според посебни прописи; 

4) дефектни или инвалидни лица, ако се запо-
слени со работно време што и одговара на нивната 
работна способност. 

(3) Времето поминато во работен однос со не-
полно работно време, освен случаите од ставот 2 на 
овој член, се смета во стаж на осигурување со поло-
вина траење, ако осигуреникот работел со најмалку 
една половина од пропишаното полно работно време. 

(4) Одредбите од ст. 1 и 3 на овој член важ^т и 
кога потребното работно време е остварено со работа 
во два или повеќе работни односи. 

Член 128 
Како стаж на осигурување се смета и времето 

што ќе го помине осигуреникот: 
1) на боледување по престанокот на работниот 

однос или друга работа, за времето за кое примал 
надоместок на личниот доход според прописите за 
здравственото осигурување; 

2) на професионална рехабилитација на која 
бил упатен од надлежниот орган односно организа-
ција како инвалид на трудот, воен инвалид од вој-
ните или мирновремен воен инвалид, или како слеп. 

Член 129 
(1) Како стаж на осигурување се смета под оп-

ределени услови и времето поминато на стручно 
усовршување или специјализација, како и на шко-
лување, и тоа: 

1) времето што пред почетокот на применувањето 
на овој закон осигуреникот го поминал: 

а) на стручно усовршување на курсеви и во спе-
цијални училишта до 31 декември 1957 година, но 
најмногу до две години, ако на такво усовршување 
бил упатен по стапувањето во работен однос; 

б) на школување на кое бил упатен во текот на 
работниот однос заради завршување на започнатото 
редовно школување, но најмногу до две години, ако 
за тоа време бил во работен однос; 

2) времето што пред и по почетокот на приме-
нувањето на овој закон осигуреникот го поминал 
на стручно усовршување или специјализација во те-
кот на траењето на работниот однос вон организа-
цијата во која е запослен, и тоа сето време на трае-
њето ако такво усовршување или специјализација 
се врши со работа на определено работно место со 
полно работно време, а ако не се врши на тој начин 
— најмногу до две години. 

(2) Како стаж на осигурување се смета и времето 
што осигуреникот по почетокот на приме?1увањето на 
овој закон го поминал на стручно усовршување или 
специјализација во текот на траењето на работниот 
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однос а кое не е опфатено во точката 2 став 1 од 
овој член (како и по прекинот на работниот однос), 
ако осигуреникот продолжил за тоа време со пла-
ќање на придонесот (продолжено осигурување). 

(3) Како стаж на осигурување се смета и време-
то што осигуреникот го поминал на задолжителна 
практична работа или на доброволна практика (во-
лонтери), со полно работно време, до 31 декември 
1957 година без оглед на тоа дали за тоа време е 
платен придонесот за социјално осигурување а по 
тој ден само ако за тоа време е платен тој придонес. 

Член 130 
(1) Како стаж на осигурување се сметаат и пери-

одите поминати по престанокот на задолжителното 
осигурување за кои осигуреникот по почетокот на 
применувањето на овој закон плаќа придонес (про-
должено осигурување), и тоа за време на: 

1) стручно усовршување или специјализација по 
прекинот на работниот однос; 

2) привремена безработност, аќо за тоа време му 
е уредно пријавен на заводот за запослување на 
работници — до најмногу 2 години за одделен 
случај на прекин на осигурување; 

3) престој во странство за време на заложува-
ње ка ј меѓународни и други организации — по 
основот на меѓународен договор, односно ка ј стран-
ски работодавец — по основог на упат од надлеж-
ниот југословенски орган ако за тоа време не е 
задолжително осигурен ка ј југословенски носител 
на социјално осигурување (член 21); 

4) престој во странство како брачен другар на 
осигуреник — југословенски државјанин на слу-
жба во странство ка ј југословенски државни орга-
ни, работни и други организации или во други 
служби врз основа на меѓународен договор. 

(2) Придонесот за продолжено осигурување се 
плаќа по истиот основ по кој е пресметан придонесот 
непосредно пред престанокот на задолжителното о-
сигурување. 

(3) Засметување на периодите на продолжено 
осигурување може да се обезбеди во вкупно траење 
до најмногу 20 години. 

(4) Времето на продолженото осигурување се 
зема предвид само за зголемување на стажот над 
минимумот на стажот пропишан за здобивање со 
пензија, а не и за исполнување на тој минимум. 

(5) Поблиски прописи за примена на одредбите 
од овој член донесува, по потреба, Собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање. 

Член 131 
Во стаж на осигурување не се смета времето 

што во текот на траењето на работниот однос или 
друга работа осигуреникот го поминал: 

1) на неплатено отсуство подолго од 30 дена, во 
одделна календарска година; 

2) под суспензија што траела подолго од 30 дена, 
ако\ работниот однос престанал со отпуштање на 
осигуреникот, како и во истражен затвор кој траел 
подолго од 30 дена — освен ако кривичната постап-
ка била запрена со правосилна одлука или ако 
осигуреникот бил ослободен од обвинението, или 
обвинението било отфрлено — но не поради ненад-
лежност; 

3) на издршка на казната затвор подолга од 30 
дена. 

Член 132 
Во стаж на осигурување се смета и времето што 

го поминал осигуреникот од 15 мај 1945 година на 
работа како член на занаетчиска (ѓгроизводителска, 
преработувачи или услужна) задруга или како член 
на рибарска задруга на поморското, речното или 
езерското рибарство, ако работата во задругата му 
била единствено или главно занимање. 

Член 133 
Во стаж на осигурување се смета и времето што 

го поминал осигуреникот како инвалид на трудот: 

1) во работен однос со полно работно време до 
31 декември 1958 година, иако за тоа време бил ужи-
вател на инвалидска пензија според поранешните 
прописи; 

2) во работен однос до 31 декември 1958 година 
како уживател на инвалиднина од II или III група; 

3) во работен однос од 1 јануари 1959 година ка-
ко инвалид на трудот од II или III категорија на 
инвалидност запослен според прописите за инвалид-
ското осигурување, или како уживател на инвалид-
ска пензија во намален износ запослен со работно 
време што и одговара на неговата преостаната спо-
собност за работа, или како уживател на инвалид-
ска пензија — воен осигуреник запослен со најмал-
ку една половина од работното време. 

Член 134 
(1) Како стаж на осигурување се смета и вре-

мето што осигуреникот до влегувањето во сила на 
Општиот закон за народните одбори (до 28 мај 1946 
година), го поминал на должности претседател, се-
кретар и повереник на народни одбори, ако тоа му 
било единствено или главно занимање. 

(2) Како стаж на осигурување се смета и време-
то што осигуреникот го поминал на јавни работи 
до 31 декември 1957 година, организирани од страна 
на државни органи или општествени организации 
во Југославија, ако на таква работа работел со пол-
но работно време и ако по престанокот на таквата 
работа, во рок од 6 месеци стапил во работен однос 
со полно работно време. 

Член 135 
(1) Во стаж на осигурување се смета времето 

што осигуреникот го поминал во работен однос со 
полно работно време како земјоделски работник на 
приватни земјоделски имоти, и тоа: 

1) пред 16 февруари 1950 година — ако во од-
делна календарска година поминал најмалку 7 ме-
сеци на таква работа или на таква работа и на 
работа на други работи во работен однос со полно 
работно време: 

2) во раздобјето од 16 февруари 1950 до 31 де-
кември 1954 година — само времето во кое работниот 
однос траел непрекинато најмалку 3 месеци и ако е 
за тоа време платен придонес за социјално осигу-
рување; 

3) во раздобјето од 1 јануари 1955 до 31 декември 
1957 година — ако работниот однос траел најмалку 
15 дена во период од 30 календарски денови кај ист 
работодавец, сметајќи го тој период од денот на 
стапувањето на работа; 

4) од 1 јануари 1958 година — сето време по-
минато ве работен однос со полно работно време. 

(2) Времето што земјоделски работник го поми-
нал во работен однос со т. нар. атар или група земјо-
делци чувајќи добиток, полиња и др., се смета во 
стаж на осигурување под условите од точката 1 
став 1 на овој член. 

(3) Времето што осигуреникот го поминал во 
работен однос како земјоделски работник на зем-
јоделски стопанства во општествена или задружна 
сопственост или ка ј земјоделски установи се смета 
во стаж на осигурување, и тоа: 

1) пред 1 април 1947 година — ако во одделна 
календарска година поминал најмалку 7 месеци на 
таква работа со полно работно време или на таква 
работа и на работа на други работи во работен од-
нос со полно работно време; 

2) во раздобјето од 1 април 1947 до 15 февруари 
1950 година — ако бил запослен на земјоделски 
стопанства во општествена сопственост или ка ј зем-
јоделски установи како постојан земјоделски работ-
ник (годишник) или како месечен земјоделски работ-
ник (месечар), а ако бил запослен на земјоделски 
стопанства во задружна сопственост — под условите 
од точката 1 на овој став; 

3) во раздобјето од 16 февруари 1950 до 31 де-
кември 1957 година — сето време поминато во ра-
ботен однос со полно работно време; 

4) од 1 јануари 1958 година — сето време поми-
нато во редовен работен однос. 
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(4) Под условите од точката 1 на ставот 1 од 
овој член во стаж на осигурување се смета и вре-
мето што работниците — рибари на кои риболовот 
им бил единствено или главно занимање го поми-
нале ловејќи риба со туѓи пловни риболовни сред-
ства и за својата работа примале награда во улов 
или делум во пари а делум во улов. 

Член 136 
(1) Во стаж на осигурување се смета времето 

што осигуреникот — југословенски државјанин го 
поминал во работен однос пред 1 декември 1918 го-
дина, а на подрачјето на државите во чиј состав 
се наоѓале одделни подрачја од југословенската 
територија, а осигуреникот бил државјанин на не-
која од тие држави. 

(2) Времето поминато до 26 октомври 1954 годи-
на во работен однос во Итал PI ја или на окупирано 
подрачје од бившата Слободна Територија на Трет, 
му се признава во стаж на осигурување на осигу-
реник кој станал југословенски државјанин врз ос-
нова на Договорот за мир со Италија, или е изед-
начен во правата и должностите со југословенските 
државјани врз основа на Меморандумот за соглас-
носта за Слободната Територија на Трет од 5 ок-
томври 1954 година. 

(3) Времето поминато пред 5 октомври 1954 го-
дина во работен однос во Италија му се признава 
во стаж на осигурување и на осигуреник — југосло-
венски државјанин кој до тој ден, а пред Договорот 
за мир со Италија постојано се населил во Југо-
славија 

Член 137 
Како стаж на осигурување се сметаат периодите 

за кои осигуреникот до почетокот на применувањето 
на овој закон уплатил придонес за пензиско осигу-
рување: 

1) времето што југословенски државјанин, кој 
добил упат од надлежниот орган за запослување во 
странство, го поминал во работен однос во странство 
пред добивањето на тој упат, како и времето на за-
п а з у в а њ е во странство за кое добил одобрение по 
враќањето во Југославија; 

2) времето што иселеник повратник го поминал 
во работен однос во странство, а кое според одред-
бата од членот 160 став 1 на овој закон не му се 
смета во посебен стаж 

Г л а в а VII 
ПОСЕБЕН СТАЖ 

1. Учество во револуционерната работа 
Член 138 

(1) Како посебен стаж се смета времето што оси-
гуреникот пред 6 април 1941 година го поминал на 
илегална револуционерна работа во земјата и во 
странство, и тоа: 

1) како револуционерен работник на одговорни 
должности во револуционерна политичка организа-
ција, ако таа работа му била исклучиво занимање 
или ако поради таа работа не можел да се запосли; 

2) во затвори, логори, конфинација и интерна-
ција поради револуционерната работа; 

3) вон 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) Во посебен стаж се смета и времето што оси-
гуреникот од ставот 1 на овој член го поминал вон 
работен однос поради болест или повреди добиени 
по повод револуционерната работа или поради по-
следиците од болест или повреди добиени поради 
лишување од слобода, измачување и прогонување 
поради учество во таа работа. 

Член 139 
„Како посебен стаж му се смета на осигурени-

кот и времето поминато на територијата на Југосла-
вија пред 6 април 1941 година: 

1) во штрајк и лок-аут; 

2) вон работен однос, но најдолго до 6 месеци 
во секој одделен случај, ако работниот однос му, 
престанал поради учество во штрајк, 

2. Учество во Народноослободителната 
војна 

Член 140 
(1) Како посебен стаж во двојно траење се смета 

времето што осигуреникот го поминал до 15 мај 1945 
година: 

1) во состав на партизанските одреди на Југо-
славија, Народноослободителната војска на Југосла-
вија и Југословенската армија; 

2) на активна и организирана работа во Народ-
ноослободителната борба; 

3) во затвори, логори и интернација, ако борејќи 
се или извршувајќи задачи на Народноослободител-
ното движење бил заробен или уапсен, или ако^како 
припадник на револуционерното движење се затек-
нал во затвор 1941 година, ако во затворот, логорот 
или интернацијата ја продолжил работата за На-
родноослободителното движење, односно ако бил ор-
ганизатор на движењето и со својата дејност го ор-
ганизирал, зајакнувал и развивал Народноослободи-
телното движење во затворот, логорот или интер-
нацијата — под услов по излегувањето од затворот, 
логорот или интернацијата да му се ставил на рас-
полагање на Народноослободителното движење про-
должувајќи ја активната работа за движењето; 

4) во логори на воени заробеници или политич-
ки интернирци, ако во логорот до 9 септември 1943 
година активно се вклучил во работата за Народно-
ослободителното движење, бил организатор на дви-
жењето и со својата дејност го зајакнувал и го раз-
вивал Народноослободителното движење во логорот 
сметајќи од денот на таквото вклучување во дви-
жењето, а под услов по излегувањето од логорот да 
му се ставил на располагање на Народноослободи-
телното движење продолжувајќи ја активната ра-
бота за движењето. 

(2) Времето поминато во состав на партизанските 
одреди на Југославија, Народноослободителната вој-
ска на Југославија и Југословенската армија пред 
наполнетата 15-та година од животот се смета во 
пензиски стаж. 

Член 141 

Како посебен стаж во ефективно траење се сме-
та времето што осигуреникот го поминал до 15 мај 
1945 година соработувајќи активно во Народноосло-
бодителното движење, вршејќи постојано во подолг 
период одделни задачи односно должности или ра-
боти во одбори, установи или организации на Народ-
ноослободителното движење или по нивни налози, 
без оглед дали таа работа ја вршел на ослободена 
или ^ослободена територија. 

Член 142 
(1) Како посебен стаж се смета времето поминато 

во Југословенската народна армија по 15 мај 1945 
година па до демобилизацијата, и тоа по одбивање 
на периодот поминат на дослужување на кадров-
скиот рок ако осигуреникот во моментот на отпушта-
њето од војската не бил офицер, активен подофи-
цер или воен службеник, 

(2) На осигуреник што бил демобилизиран но 
задржан на лекување во стационарна здравствена 
установа му се смета во посебен стаж и времето 
на боледување до денот на отпуштањето од здрав-
ствената установа. 

(3) На осигуреникот од ставот 1 на овој член што 
е демобилизиран во текот на 1945 година му се смета 
во посебен стаж и времето од демобилизацијата до 
крајот на 1945 година, ако во тој рок стапил во ра-
ботен однос. Ако поради привремена неспособност 
бил спречен за работа ова време му се признава — 
ако во работен однос стапил во рок од 6 месеци по 
престанокот на неспособноста. 
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3. Учество во антифашистичката борба во други 
земји и во сојузнички војски 

Член 143 
(1) Како посебен стаж во двојно траење се смета 

времето што осигуреник го поминал: 
1) во состав на бившата Шпанска републиканска 

армија; 
2) во состав на воени оружени формации на 

антифашистичкото движење или во оружена анти-
фашистичка борба во други земји — до 15 мај 1945 
година, 

(2) Во посебен стаж се смета во ефективно Трае-
ње времето што осигуреник — југословенски држав-
јанин го поминал во затвори, логори или интерна-
ција поради учество во состав на бившата Шпанска 
републиканска армија или поради учество во состав 
на воени оружени формации на антифашистичкото 
движење или во оружена антифашистичка борба во 
други земји. 

(3) На осигуреникот од ставот 2 на овој член 
кој по 6 април 1941 година бил во затвори, логори 
или интернација во странство му се смета во посебен 
стаж, под условите од членот 145 став 2 на овој 
закон, и времето до враќањето во Југославија. 

Член 144 
Времето што осигуреник — југословенски др-

жавјанин од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 го-
дина го поминал во состзв на сојузнички војски или 
во извршување на воени задачи во конвои на со-
јузничките морнарици се смета во посебен стаж во 
двојно траење, ако тсј се вратил во Југославија до 
31 декември 1957 година, а во ефективно траење — 
ако се вратил по тој ден. 

4. Периоди поминати вон работа поради околности 
предизвикани од војни 

Член 145 
(1) Како посебен стаж се смета времето што 

осигуреник — југословенски државјанин го поминал 
на воени должности во состав, на југословенската 
војска за време на војната со непријателот од 6 до 
17 април 1941 година, како и времето што по 6 април 
1941 година го поминал во заробеништво на окупа-
торот и неговите сојузници, или на присилна работа 
во Југославија или во странство, или како жртва 
на фашизмот — во затвори, интернација, конфина-
ција, депортација или на присилно иселување. Тоа 
време се смета од заминувањето на осигуреникот во 
странство до враќањето во Југославија, но најдоцна 
до крајот на 1945 година. Времето од 1 јануари 
1946 година се смета во посебен стаж ако осигуре-
никот поради болест или поради тоа што е задржан 
во логор против својата волја, не можел да се 
врати во Југославија, но најдоцна до денот кога 
според посебни сојузни прописи е завршена репа-
тријацијата од односната земја. 

(2) На осигуреникот од ставот 1 на овој член кој 
се вратил во Југославија по завршувањето на вој-
ната му се смета во посебен стаж и времето од вра-
ќањето до крајот на 1945 година ако во тој рок 
стапил во работен однос, а ако поради привремена 
неспособност бил спречен за работа — ако во ра-
ботен однос стапил во рок од 6 месеци по преста-
нокот на неспособноста 

(3) На осигурениците што се одведени во заро-
беништво како активни офицери, подофицери или 
воени службеници на предвоената југословенска вој-
ска и кои по враќањето од заробеништво и се ста-
вени на располагање на Југословенската народна 
армија, им се смета како посебен стаж и времето 
поминато на располагање од враќањето од заробе-
ништво до 26 јули 1946 година. 

Член 146 
(1) Како посебен стаж се сметаат периодите што 

осигуреник — југословенски државјанин ги поминал 

вон работен однос во раздобјето од 6 април 1941 
до 15 мај 1945 година: 

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

2) ако ја напуштил работата во воено надлештво 
или претпријатие; 

3) ако му престанал работниот однос поради у-
кинување 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 одлу-
ка на окупационо-квислиншките органи како по-
следица од дискриминација спрема жените; 

5) ако го прекинал работниот однос поради тоа 
што поради општото прогонување, поради антифа-
шистичко држење или национална, расна или вер-
ска припадност бил присилен да го напушти ме-
стото на постојаниот престој; 

6) ако по одлука од окупационо-квислиншки 
орган бил административно пензиониран. 

(2) Во посебен стаж се смета времето на пре-
кинот на вршењето на самостојна дејност кога ина-
ку вршењето на таква дејност според овој закон 
се смета во пензиски стаж ако до прекин дошло во 
времето и од причините наведени во ставот 1 од 
овој член. 

Член 147 
На осигурениците — бивши државни службе-

ници кои по 15 мај 1945 година не биле преземени 
во служба им се смета како посебен стаж и вре-
мето од престанокот на службата до повторното ста-
пување во работен однос со полно работно време, 
ако во таков работен однос стапиле до крајот на 
1945 година. 

Член 148 
(1) Како посебен стаж му се смета на осигуре-

ник — југословенски државјанин времето помина-
то на воени должности, во заробеништво и интер-
нација во војните од 1912 до 1920 година. 

(2) Времето од ставот 1 на овој член му се 
смета во посебен стаж на осигуреник кој во момен-
тот на исполнувањето на условите за здобивање со 
право на лична пензија е југословенски државја-
нин, а тоа време го поминал во 'состав на оруже-
ните сили на оние држави чии територии во це-
лина или делумно влегле во составот на терито-
ријата на Југославија. 

(3) Во посебен стаж му се смета на осигуреник 
кој во моментот на исполнувањето на условите за 
здобивање со право 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 наоѓале Србија и 
Црна Гора, или во заробеништво како припадник 
на тие оружени сили. 

Член 149 
(1) На осигуреник кој станал југословенски др-

жавјанин според Договорот за мир со Италија од-
носно кој врз основа на Меморандумот за соглас-
носта за Слободната Територија на Трет од 5 октом-
ври 1954 година е изедначен во правата и должно-
стите со југословенски државјани, му се смета во 
посебен стаж времето што го поминал како бивши 
италијански државјанин до 8 септември 1943 годи-
на во војни на воени должности, интернација или 
заробеништво. 

(2) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
му се смета во посебен стаж и времето поминато 
во заробеништво по 8 септември 1943 година, и тоа: 

1) во заробеништво во сојузнички земји — ако 
до заробување дошло пред 9 септември 1943 година; 

2) во германско заробеништво — ако до заробу-
вање дошло на 9 септември 1943 година или по-
доцна. 

(3) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
му се смета во посебен стаж и времето што го по-
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минал вон работен однос во периодот од почетокот 
на Втората светска војна до 8 септември 1943 го-
дина, ако работниот однос му престанал поради 
тоа што поради интифашистичко држење не уче-
ствувал во војна против сојузничката војска. Исто 
така, му се смета тоа време во посебен стаж и на 
осигуреник кој непосредно од работен однос стапил 
во италијанска војска, па поради своето антифаши-
стичко држење ја напуштил таа војска. 

(4) Како посебен стаж се сметаат периодите што 
осигуреник на присоединетото подрачје од ставот 
1 на овој член ги поминал вон работен однос во 
раздобјето од 15 мај 1945 до крајот на 1947 година 
поради извршување на задачите што му биле дове-
рени од општествено-политички организации. 

Член 150 
Од времето поминато во војни на воени дол-

жности и во заробеништво, што се смета според 
овој закон како посебен стаж, не се одбива кадров-
скиот рок кој во целина или делумно паѓа во тоа 
време. 

5. Доброволно продолжено осигурување според 
поранешните прописи 

Член 151 
Како посебен стаж се признава и време за кое 

по престанокот на задолжителното пензиско осигу-
рување се платени придонеси по основот на добро-
волно продолжено осигурување според поранешни-
те прописи за социјалното односно пензиското оси-
гурување. 

6. Периоди поминати во вршење самостојна дејност 
Член 152 

На осигурениците што имаат својство на осигу-
реник по основот на работен однос или на работа 
изедначена со него, им се смета под условите и на 
начинот определен во чл. 153 до 159 од овој закон, 
како посебен стаж и времето што како југословен-
ски државјани го поминале порано во вршење на 
самостојна дејност како: културни работници, здрав-
ствени работници, професионални застапници, тех-
нички стручњаци," занаетчии и услужни работници 
на јавни места, како и во вршење трговска, тргов-
ец о-производител ска и угостителска дејност, а за 
кои не биле пензиски осигурени врз основа на про-
пис или договор за социјално осигурување. 

Член 153 
(1) Од времето на поранешното вршење само-

стојна дејност во својство на културен работник во 
посебен стаж му се смета на осигуреник: 

1) времето на вршењето на самостојна дејност 
во земјата и странство до 31 декември 1957 година 
во својство на: книжевник, уметник, филмски у-
метник; научен работник, публицист на научни и 
стручни творби; новинар, преводач на научни и 
книжевни дела; 

2) времето што го поминал пред 15 мај 1945 
година работејќи на територијата на Југославија 
како: музички педагог — ако имал завршено средно 
музичко училиште или музичко училиште повисоко 
од ова; педагошки работник на полето на општото 
и стручното образование — ако имал стручна спрема 
за звањето наставник или професор; балетски пе-
дагог ако имал балетска односно музичка спрема 
од ранг на средна стручна спрема или повисока или 
за тоа звање се оспособил како балетски уметник; 
учител по играње — ако имал општо образование 
на нивото на средна или виша спрема; музичар 
на симфониски и театарски оркестри; истакнат му-
зичар — изведувач на инструментална или вокална 
забавна музика; артист кој според квалитетот на 
своите артистички изведувања ги исполнувал усло-
вите што се бараат за признавање на својството 
артист во времето на решавањето за признавање 
на тоа својство. 

(2) Времето на дејноста во својство на културен 
работник од точката 1 став 1 на овој член се смета 
во целина ЕО пензиски стаж. Како дејност на пу-
блицист на научни и стручни трудови се подразбира 
само личната работа на културниот работник на со-
ставување односно обработување и подготвување за 
објавување на научни и стручни трудови. 

(3) Времето на дејноста од точката 2 став 1 на 
овој член се смета на начинот и под условите што 
се определени во членот 156 од овој закон. 

(4) Времето што осигуреник го поминал во свој-
ство на културен работник во смисла на овој член, 
го утврдува, за секој одделен случај, посебна ко-
мисија која се формира и води постапка на начи-
нот определен со републички прописи. 

Член 154 
(1) Времето што осигуреници порано го поми-

нале во вршење самостојна дејност, освен дејноста 
во својство на културен работник, се смета во по-
себен стаж според одредбите од чл: 155 и 156 на 
овој закон под следните општи услови: 

1) ако според тогаш важечките прописи врше-
њето на таква дејност било прописно регистрирано 
ка ј надлежните органи или организации, односно ако 
за вршењето на таква дејност била издадена про-
пишана редовна дозвола односно овластевме од 
надлежниот орган; 

2) ако осигуреникот таквата дејност ја вршел 
лично; 

3) ако осигуреникот ја имал пропишаната одно-
сно признаената стручна спрема кога таа за врше-
ње одделна.дејност со прописите била предвидена; 

4) ако осигуреникот во вршењето на самостој-
на дејност не запослувал во одделна година про-
сечно повеќе од 5 лица, исклучувајќи го брачниот 
другар и децата што ка ј него работеле на такви 
работи. 

(2) Ако заедно со осигуреникот самостојната 
дејност ја вршел и неговиот брачен другар или 
дете, времето на вршењето на таква дејност мз-/ се 
смета во посебен стаж и на брачниот другар одно-
сно на детето ако вршеле дејност за која според 
прописите е барана определена стручна спрема, и 
ако тие ја имале таа стручна спрема. 

(3) Во посебен стаж не се смета времето на са-
мостојна дејност што осигуреникот го поминал по-
рано вршејќи таква дејност во сопствено претпри-
јатие од индустриско значење или како сосопстве-
ник (компањон) во такви претпријатија, ниту вре-
мето што осигуреникот го поминал работејќи како 
земјоделски стручњак на имот чиј сопственик или 
сосопственик бил тој или неговите родители или 
еленови на неговото семејство. 

Член 155 
(1) Времето на поранешно вршење на самостој-

на дејност на територијата на Југославија во свој-
ство на: адвокат, јавен бележник, лекар, ветери-
нар, аптекар, дентист, забен техничар, бабица, ар-
хитект инженер, геометар, техничар, се смета во 
посебен стаж, и тоа: 

1) сето време на вршење таква дејност од 15 
мај 1945 до 31 декември 1957 година; 

2) од времето на вршење таква дејност пред 
15 мај 1945 година — онолку колку што осигурени-
кот по тој ден до почетокот на применувањето на 
овој закон поминал во работен однос со полно ра-
ботно време или на друга со него изедначена работа 
или во вршење во таква самостојна дејност, под 
услов по 15 мај 1945 година да поминал најмалку 
5 години во таков работен однос или со него изед-
начена работа односно самостојна дејност; 

3) сето време на вршење таква дејност пред 15 
мај 1945 година — ако осигуреникот по тој ден до 
почетокот на применувањето на овој закон поми-
нал вкупно најмалку 15 години во работен однос 
или на друга работа односно дејност од точката 2 
на овој став. 
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(2) За исполнување на условите на петгодишен 
и петнаестгодишен стаж од тон. 2 и 3 на ставот 1 
од овој член се засметуваат и периодите на посеб-
ниот стаж од чл. 140, 143, и 144 на овој закон, во 
двојно траење, како и периодите од чл. 138 и 145 
став 1 на овој закон. За признавање на сразмер-
ниот дел од времето на вршење самостојна дејност 
пред 15 мај 1945 година (став 1 точка 2) периодите 
на посебниот стаж кои инаку се сметаат во двојно 
траење се сметаат во стаж наполнет по 15 мај 1945 
година во ефективно траење. 

Член 156 
(1) Времето на поранешното вршење самостојна 

дејност пред 15 мај 1945 година на територијата на 
Југославија во својство на: занаетчија — индиви-
дуален или член на занаетчиска задруга; лице што 

* се занимавало со трговска односно трговско-произ-
водителска или угостителска дејност; лице што вр-
шело услужни дејности на јавни места; лице што 
професионално се занимавало со застапување; не-
говател на болни, масер — ако имал соодветна 
стручна спрема за тие работи; хемичар во лабора-
тории — со стручна спрема за професор односно 
наставник или фармацеут — се смета во посебен 
стаж ако На осигуреникот вршењето на таа само-
стојна дејност ту било -единствено или главно за-
нимање, и тоа: 

1) онолку време на вршење самостојна дејност 
пред 15 мај 1945 година колку осигуреникот по тој 
ден до влегувањето РО сила на овој закон поминал 
во работен однос со полно работно време или на 
доуга со него изедначена работа, под услов по 15 мај 
1945 година да поминал најмалку 5 години во таков 
работен однос односно работа; 

2) сето време на вршење самостојна дејност 
пред 15 мај 1945 година — ако осигуреникот по тој 
ден до влегувањето во сила на овој закон поминал 
натмалку 15 години во работен однос со полно ра-
ботно време или на друга со него изедначена работа. 

(2) За исполнување на петгодишен и петнаест-
годишен стаж од том. 1 и 2 став 1 на овој член се 
применува и одредбата од членот 155 став 2 на овој 
закон. 

(3) Како лица што вршеле услужни дејности 
на јавни места, во смисла на ставот 1 од овој член, 
се сметаат: улични носачи и носачи на патнички 
багаж; улични чистачи на обувки; колпортери на 
печат; лица што на јавни мемета в е т е л е транспорт-
ни услуги со своја лична работа (превезување пат-
ници, како и превезување и пренесување стоки, 
натоварување и растоварување вагони, бродови, 
шчепови и ел.); малопродавци на монополски ар-
тикли што добиле дозвола за дуќан како воени ин-
валиди од војните, инвалиди на трудот или слепи, 
или како членови на потесното семејство (брачен 
другар и деца) на такви лица; чуварите на јавни 
санитарни уреди. Ова време се смета во посебен 
стаж ако се исполнети условите од точ. 1 и 2 став 
1 на овој член и ако вршењето на таква дејност 
траело најмалку 7 месеци во одделна календарска 
година, а вкупното вршење на таква дејност пред 
15 мај 1945 година траело најмалку 5 години. 

(4) Како лица што се занимавале професио-
нално со застапување, во смисла на ставот 1 од 
овој член, се сметаат: овластените финансиски за-
стапници; овластените стопански советници: овла-
стените поморски агенти; овластените царински 
посредници; овластените берзански сензали; овла-
стените судски толкувачи, проценители и изврши-
тели. Ова време се смета во посебен стаж ако се 
исполнети условите од точ. 1 и 2 став 1 на овој 
член и ако вршењето на таква дејност пред 15 
мај 1945 година траело вкупно најмалку 5 години. 

(5) Како време поминато во занаетчиска д а -
ност се смета во посебен стаж и времето на вр-
шење занаетчиска дејност без постојано деловно 
место врз основа на овластените, како и времето 
што лицата кои немале свој занаетчиски дуќан го 
поминале во самостојно вршење оџачарска дејност 

или во самостојно вршење месарски работи на 
кланици, ако таквите работи ги вршеле врз основа 
на посебно овластеше. Ова време се смета во по-
себен стаж само ако се исполнети и условите од 
ставот 3 на овој член. 

Член 157 
По исклучок од чл. 155 и 156 на овој закон, во 

посебен стаж му ое смета на осигуреник кој' од 
15 мај 1945 до 31 декември 1957 година наполнил 
најмалку 5 години стаж на осигурување, и тоа: 

1) на осигуреник — бивш сопственик на аптека, 
фармацеут или фармацеутски помошник, што и ја 
подарил својата аптека на државата или кој се 
откажал од надоместокот за аптеката при откупот 
на аптеката, а стапил во рботен однос во својата 
струка или во ноја и да е јавна служба — сето 
време поминато на фармацеутски работи во соп-
ствената аптека; 

2) на осигуреник кој се здобил со звање др-
жавен мајстор на занаетот според Општиот закон 
за занаетчиството од 6 јуни 1949 година, а кој го 
подарил својот дуќан или се откажал од надоме-
стокот за предадениот дуќан и стапил во јавна 
служба или во работен однос во стопанска орга-
низација и во такво зажалување наполнил нај -
малку 5 години — сето време поминато во занает 
во својство иа помошник и мајстор во сопствениот 
дуќан. 

Член 158 
На осигуреник — југословенски државјанин кој 

својството на осигуреник го има по основот на ра-
ботен однос или друга со него изедначена работа 
а кој порано вршел определена свештеничка слу-
жба и за тоа време не бил пензиски осигурен врз 
основа на пропис или договор, му се смета во по-
себен стаж и времето на вршење свештеничка слу-
жба пред воведувањето на пензиското осигурување 
на свештениците. Ова време се смета во посебен 
стаж ако е поминато во службите во кои помина-
тото време се признава во стаж според договорите 
за социјално осигурување на свештениците, и во 
обемот во кој се признава според тие договори, и 
тоа без оглед дали на осигуреникот поранешната 
свештеничка служба му престанала пред "или по 
воведувањето на социјалното осигурување на све-

„ имениците. 

Член 159 
На осигуреник — југословенски државјанин 

кој поранешниот работен однос или друга со него 
изедначена работа ја прекинал и во рок од 6 месеци 
стапил во членство на селанска работна задруга, на 
иселеник — повратник кој во рок од 6 месеци по 
враќањето во Југославија стапил во членство на 
селаиска работна задруга и на осигуреник кој не-
посредно по демобилизацијата или по отслужува-
њето на кадровскиот рок или по завршеното струч-
но оспособување стапил во членство на селанска 
работна задруга, му се смета како посебен стаж 
времето поминато на работа во затшугата од 15 
мај 1945 година до 31 декември 1959 година, ако 
тоа му било единствено или главно занимање и 
ако како член на задругата подоцна стапил во ра-
ботен однос со таа задруга, или по истапувањето 
од членството на задругата повторно стапил во ра-
ботен однос во рок од 6 месеци или во истиот рок 
му се пријавил на заводот за заштедување на ра-
ботниците заради заведување . Под истите услови 
ова вееме се смета во посебен стаж за семејна 
пензија ако осигуреникот умрел како член на за-
другата пред стапувањето во работен однос. 

7. Периоди поминати во странство 

Член 160 
(1) Времето поминато во работен однос во стран-

ство до почетокот на применувањето на овој закон 
му се смета во посебен стаж на осигуреник — ју-
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гословенски државјанин кој се иселил пред 6 април 
1941 година, ако во Југославија наполнил стаж на 
осигурување од најмалку 5 години по 15 мај 1945 
година или од најмалку 10 години вкупно пред и 
по тој ден, ако со меѓународни договори не е оп-
ределено поинаку. Во стаж на осигурување од 5 
односно 10 години се засметуваат вс ефективно тра-
ење и сите периоди што се сметаат според овој за-
кон во пензиски стаж во двојно траење. 

(2) На осигуреник — југословенски државјанин 
кој во текот на војната или по 15 мај 1945 година 
бил упатен на школување или специјализација во 
странство или бил во работен однос ка ј југосло-
венски државни органи, работни и други органи-
зации запослен во странство ако по 1948 година му 
престанал статусот на лице на школување или спе-
цијализација или му престанал работниот однос, 
времето поминато во странство по тие периоди до 
враќањето во Југославија се смета во посебен стаж 
ако не можел да се врати во Југославија поради об-
јективни или други околности кои можат да се 
земат за извинителни. 

(3) Во посебен стаж се смета под определени 
услови и времето поминато во странство во ра-
ботен однос или од објективни причини вон работен 
однос, на странски државјани кои по доаѓањето во 
Југославија станале југословенски државјани или 
постојано се населиле на територијата на Југосла-
вија, ако со меѓународни договори не е предвидено 
тоа време да се смета во пензиски стаж. 

(4) Се овластува Сојузниот завод за социјално 
осигурување, во согласност со сојузниот секретар 
за труд, поблиску да ги определи случаите и пери-
одите кои во смисла на ст. 2 и 3 од овој член се 
сметаат во посебен стаж, како и поблиските услови 
за сметање на тие периоди. 

(5) Во посебен стаж според ст. 1 до 4 на овој 
член се сметаат само оние периоди поминати во 
странство врз основа на кои осигуреникот не се 
здобил со право на пензија односно рента од стран-
ски носител^ на социјално осигурување односно кои 
според меѓународен договор за социјално осигуру-
вање не се засметуваат во пензиски стаж во Југо-
славија. 

Член 161 
На осигуреник — југословенски државјанин кој 

го прекинал работниот однос или друга со него из-
едначена работа поради заминување во странство 
како брачен другар на осигуреник кој е назначен 
или преместен на служба во дипломатско или кон-
зуларно претставништво на Југославија, му се смета 
во посебен стаж времето поминато во странство 
до денот на почетокот на применувањето на овој 
закон. Ова време се смета во посебен стаж ако од 
престанокот на работниот однос до заминувањето 
во странство не изминало повеќе од 30 дена и ако 
по враќањето во Југославија до повторното запе-
к у в а њ е или пријавата на надлежниот орган заради 
запослување не изминале повеќе од 6 месеци. 

Глава VJTI 
ПЕРИОДИ ШТО НЕ СЕ СМЕТААТ ВО 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 162 
Во пензиски стаж не се сметаат периодите по-

минати на работа, како ниту периодите што инаку 
се сметаат во посебен стаж, наполнети до 15 години 
живот на осигуреникот, освен во случајот од членот 
140 став 2 на овој закон. 

Член 163 
(1) Во пензиски стаж не се сметаат периодите 

на стаж наполнети од 6 април 1941 година до 15 
мај 1945 година на осигуреник кој за време на На-
родноослободителната борба под оружје активно 
учествувал во борба на страната на окупаторот или 
неговите помагачи, или бил организатор, функцио-

нер или активен член на квислиншки организации, 
без оглед дали за тоа дело е осуден со судска пре-
суда или не. 

(2) Одредбите од ставот 1 на овој член не се 
применуваат на периодите кои се сметаат како по-
себен стаж според чл. 140 и 141 на овој закон, како 
ниту на периодите што активните соработници на 
Народноослободителното движење, под околностите 
од ставот 1 на овој член, ги поминале во извршу-
вање на определени задачи за целите на Народно-
ослободителното движење. Одредбите од ставот 1 
на овој член не се применуваат ниту на периодите 
што осигурениците од членот 149 на овој закон 
како италијански државјани ги поминале на воена 
должност вон територијата на Југославија. 

Член 164 
(1) На лицата наведени во членот 2 став 1 точ. 

1 и 3 и став 2 од Законот за амнестијата („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/62) кои со п р а в о с и л н а 
пресуда се осудени на казната строг затвор поради 
кривично дело против народот и државата или 
воено злосторство, ако тие дела се извршени од 
1941 до 1945 година, од стажот нЗћолнет до 15 мај 1945 
година не им се признава во пензиски стаж; 

1) на лице што е осудено на казната строг за-
твор до 5 години — онолку Bpeiv^ колку што е 
осудено; 

2) на лице што е осудено на казната строг за-
твор над 5 години — сето време наполнето до 15 
мај 1945 година. 

(2) Намалувањето на пензискиот стаж поради 
осуда на казната строг затвор до 5 години, се врши 
од вкупниот стаж наполнет до 15 мај 1945 година, 
по одбивање, според членот4 163 на овој закон, на 
времето од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година-. 

(3) Намалувањето на пензискиот стаж во сми-
сла на одредбата од ставот 1 на овој член се врши 
секогаш според височината на досудената казна, без 
оглед колку време траело издржувањето на каз-
ната. 

(4) Одредбите од овој член се применуваат со-
гласно и кога правото на пензија е остварено пред 
правносилноста на пресудата. Во тие случаи пов-
торно се решава за правото на пензија. 

Член 165 
• Ако околностите од одредбите на чл. 163 и 164 

на овој закон се однесуваат на член на семејството, 
намалувањето на пензискиот стаж според тие од-
редби се врши при утврдувањето на пензискиот 
стаж на умрен осигуреник односно уживател на 
правото заради определувале на семејната пензија 
што му припаѓа на членот на семејството. 

Член 166 
(1) На .лице од чл. 164 и 165 на овој закон на 

кое врз основа на амнестија или помилување му се 
бришани правните последици на пресудата, му се 
воспоставува бришаниот пензиски стаж односно 
право на пензија само ако е тоа за одделни случаи 
изречно определено со актот за амнестија или по-
милување. 

(2) На лице на кое врз основа на рехабилита-
ција му се бришани правните последици на пре-
судата, со рехабилитацијата не се воспоставува 
пензискиот стаж односно правото на пензија во 
смисла на претходниот став. 

ДЕЛ ПЕТТИ 
ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 167 
Доброволното пензиско осигурување им овоз-

можува на граѓаните врз основа на посебни вложу-
вања да осигуруваат за себеси и за членовите на 
своите семејства пензиски права вон оние права 
што се обезбедуваат со задолжителното пензиско 
осигурување а на неостварените граѓани — за се-
беси и за членовите на своите семејства да осигурат 
пензија. 
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Член 168 
(1) Југословените што живеат во странство мо-

жат со уплатување на соодветна премија во рам-
ките на доброволното осигурување да обезбедат 
старосна пензија и семејна пензија. 

(2) Пензијата обезбедена според овој член може 
да се користи ако се исполнети условите за здо-
бивање со пензија и ако премијата за осигурување 
е уплатена во целина а корисникот на пензијата 
се наоѓа во Југославија 

(3) Уплатувањето на премиите за осигурување 
на пензија според овој член се врши во странска 
валута, на сметка на Сојузниот завод за социјално 
осигурување. 

Член 169 
(1) Доброволно пензиско осигурување воведува 

собранието на републичката заедница на социјал-
ното осигурување. 

(2) Со одлуката со која се воведува доброволно 
осигурување се утврдуваат: случаите за кои може 
да се воспостави осигурување, правата што се обез-
бедуваат за одделни осигурени случаи, условите за 
здобивање со тие права и височината на премиите 
за одделни видови осигурување односно осигурени 
случаи. 

Член 170 
За спроведување на доброволно пензиско оси-

гурување се установува посебен фонд чии средства 
и работење се водат одвоено од фондот на задол-
жителното пензиско осигурување. 

Д Е Л Ш Е С Т И 
ЕВИДЕНЦИЈА И ПОСТАПКА 

Глава IX 

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 171 
(1) Заради спроведување на пензиското осигу-

рување ое установува матична евиденција за оси-
гурениците и уживателите на пензии (во поната-
мошниот текст: матична евиденција). 

(2) Матичната евиденција ќе се организира, по 
правило, ка ј републичкиот завод за социјално оси-
гурување. 

Член 172 
(1) Во матичната евиденција се регистрираат 

личните доходи што служат за утврдување на#пен-
зискиот основ, пензискиот стаж, износите на пен-
зиските примања и другите податоци неопходни за 
остварување и користење на правата на осигурените 
лица и за планирање на фондовите на пензиското 
осигурување. 

(2) Податоците за личниот доход и пензискиот 
стаж регистрирани во'матичната евиденција важат 
како податоци запишани во јавна исправа!. 

Член 173 
Податоците за матичната евиденција ги обез-

бедуваат работните и други организации и држав-
ни органи — за осигурениците запослени ка ј нив, а 
комуналните заводи за социјално осигурување — за 
другите осигуреници. Определени должности во о-
безбедувањето на овие податоци за осигурениците 
со самостојни дејности имаат и организациите што 
учествуваат во спроведувањето на нивното осигу-
рување. 

Член 174 
(1) Сојузниот извршен совет поблиску ги про-

пишува елементите, средствата (задолжителни об-
расци и ел.), начинот и постапката за водење на 
матичната евиденција. 

(2) Со прописите од ставот 1 на овој член се 
определуваат: должностите на државните органи, 
работните и други организации, работодавците и 
осигурениците во поглед на обезбедувањето на по-
датоците потребни за спроведување на пензиското 

осигурување според овој закон; должностите на ор-
ганите, организациите и работодавците во поглед на 
поднесувањето на пријави за зашилените ужива-
тели на пензија; должностите на уживателите на 
пензија во поглед на поднесувањето на пријава за 
стапувањето во работен однос или за вршење са-
мостојна дејност, како и за другите промени што 
се од влијание врз правото или врз користењето на 
пензијата; обрасците и роковите за поднесување на 
пропишаните пријави и за водење на пропишаните 
евиденции. 

Г л а в а X 
ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ 

ДОХОД И НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 

1. Утврдување на личниот доход и на пензискиот 
стаж наполнет по почетокот на применувањето на 

овој закон 

Член 175 
(1) Личниот доход што го остварил осигуреникот 

во изминатата календарска година како и пери-
одите на пензиски стаж наполнети по почетокот 
на применувањето на овој закон (стаж на осигу-
рување) ги утврдува комуналниот завод за соци-
јално осигурување ка ј кој осигуреникот бил оси-
гурен во таа година. 

(2) Утврдувањето на личниот доход и стажот 
на осигурување од ставот 1 на овој член се врши 
на начинот и според постапката предвидени во 
прописите за водење на матичната евиденција. Со 
овие прописи се регулира и начинот на известува-
њето на осигурениците за утврените факти. 

(3) Осигуреникот што не е задоволен со утвр-
дената фактична состојба има право да бара, во 
рок од 15 дена од применото известување, за утвр-
дувањето на личниот доход односно пензискиот 
стаж комуналниот завод (став 1) да донесе решение, 
против кое осигуреникот има право на жалба. 

(4) Конечно утврдениот личен доход и пери-
одите на стаж на осигурување, се регистрираат во 
матичната евиденција. Општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на трудот ги запи-
шува во работната книшка конечно утврдените пе-
риоди на стаж на осигурување. 

2. Утврдување на поранешен пензиски стаж 

Член 176 
(1) Периодите на пензиски стаж што се напол-

нети пред почетокот на применувањето на овој за-
кон ги утврдуваат: 

1) општинската комисија за утврдување на пен-
зискиот стаж (во понатамошниот текст: општин-
ската комисија) — ако пензискиот стаж се утврдува 
пред поведувањето на постапката за остварување 
на правото на пензија; 

2) заводот за социјално осигурување што ја води 
постапката — ако пензискиот стаж се утврдува во 
постапката за остварување на правото на пензија. 

(2) Месно е надлежна општинската комисија: 
1) на општината на чија територија е седиш-

тето на работната или друга организација односно 
органот или работодавецот ка ј кои е запослен оси-
гуреникот односно на општината на чија терито-
рија осигуреникот врши самостојна дејност; 

2) на општината на нија територија е живеали-
штето на лицето на кое му се утврдува пензискиот 
стаж, ако тоа лице не е во работен однос или »е 
врши Друга дејност по основот на која е осигурено. 

Член 177 
(1) Општинската комисија ја формира општин-

ското собрание со именување на претседател и нај-
малку два члена и низни заменици од редот на 
своите одборници или други лица. Во состав на оп-
штинската комисија задолжително влегува прет-
ставник на заводот за социјално осигурување и 
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претставник на синдикатот, што ги именува собра-
нието на предлог од комуналниот завод за социјал-
но осигуруваше односно на предлог од општинскиот 
синдикален совет. Во една општина можат да се 
формираат повеќе општински комисии. 

(2) Кога се расправа за барањата за утврдување 
на периоди на активно учество или соработка во 
Народноослободителната војна, во составот на оп-
штинската комисија задолжително влегува и прет-
ставник на здружението на борците на Народно-
ослободителната војна на*односната општина. 

(3) Административните работи на општинската 
комисија ги врши општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на трудот. 

Член 178 
(1) Кога решава по барање за утврдување на 

времето на учество во Народноослободителната 
борба или активна соработка во Народноослободи-
телното движење, органот што ја води постапката 
претходно ќе прибави образложено мислење од 
здружението на борците на Народноослободителната 
војна општината на чија територија подносителот 
на барањето активно и организирано работел во 
Народноослободителната борба (член 140 став 1 
точка 2) односно активно соработувал во Народно-
ослободителната движење (член 141). 

(2) Кога решава по барање за засметување пе-
риоди поминати во илегална револуционерна ра-
бота (член 138), во затвори, логори или интернација 
под околностите од членот 140 став 1 точ. 3 и 4 
на овој закон, вон работен однос под околностите 
од членот 149 став 3 од овој закон, како и по барање 
за примена членот 74 од овој закон, органот што ја 
води постапката е должен да прибави мислење од 
надлежната комисија дали се исполнети условите 
за засметување на односните периоди во пензиски 
стаж. За давање мислење е надлежна посебната ре-
публичка комисија формирана во смисла на членот 
195 од овој закон. 

Член 179 
* 

По барањата со кои пензискиот стаж делумно 
или во целина се докажува со изјави на сведоци, 
органот што ја води постапката може ако најде дека 
е тоа целесообразно да определи усна расправа, на 
која, според одредбите од Законот за општата уп-
равна постапка, се изведуваат предложените докази. 

Член 180 
(1) Општинската комисија поведува постапка за 

утврдување на пензискиот стаж по барање од заин-
тересираното лице. Со барањето може да се бара да 
се утврдат и фактите односно околностите што 
можат да бидат од значење за остварувањето на 
другите права по основот на работен однос. 

(2) По завршената постапка општинската ко-
мисија донесува решение за утврдувањето на пен-
зискиот стаж, односно за утврдувањето на други 
факти или околности. Еден примерок од решението 
му се доставува и на надлежниот комунален завод 
за социјално осигурување. 

(3) Против решението на општинската комисија 
може да и се изјави жалба на второстепената ко-
мисија за утврдување на пензискиот стаж (во по-
натамошниот текст: второстепената комисија). Со 
пропис на републичкото собрание се определува 
дали второстепените комисии се формираат како 
републички комисии или се формираат како око-
лиски комисии- како и начинот на формирањето на 
тие комисии. 

(4) Жалба може да изјави и комуналниот завод 
за социјално осигурување, ка ј кој е осигурен осигу-
реникот на кој му се утврдува стажот односно на 
чие подрачје има живеалиште заинтересираното 
лице, ако смета дека со решението на општинската 
комисија е повреден законот во корист на поединец. 

. (5) Решението на второстепената комисија е 
конечно. 

Член 181 
(1) Решението на општинската комисија под-

лежи на ревизија, што ја врши второстепената ко-
мисија. 

(2) Ако против решението на општинската ко-
мисија е изјавена жалба, за ревизијата и жалбата 
се решава со исто решение. 

(3) Во сб друго на постапката за ревизија од 
ставот 1 на овој член согласно се применуваат од-
редбите од овој закон што се однесуваат на реви-
зијата на решение за правото на пензија (чл. 200 
до 204). 

Член 182 
(1) Пензискиот стаж, како и другите факти и 

околности утврдени со конечно решение на општин-
ската односно второстепената комисија во работната 
книшка ги запишува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот, а надлежниот 
завод за социјално осигурување ги регистрира овие 
периоди во матичната евиденција. 

(2) Податоците за стажот на активните воени 
осигуреници се запишуваат во документите на еви-
денцијата што ја установува државниот секретар 
за народна одбрана врз основа на Законот за Ју-
гословенската народна армија. 

Член 183 
(1) По барањето за утврдување на периодите на 

пензиски стаж во постапката за остварување на 
правото на пензија решава заводот за социјално 
осигурување кој ја води постапката, според одред-
бите што се применуваат за таа постапка. За ова 
барање се решава со истото решение со кое се 
решава за правото на пензија. 

(2) Периодите на пензиски стаж утврдени во 
постапката водена к а ј надлежниот завод за соци-
јално осигурување ги запишува заводот во работ-
ната книшка ако правото на пензија не биде при-
знаено. Периодите на пензиски стаж утврдени во 
постапката за остварување на правото на пензија 
се запишуваат во работната книшка по барање на 
осигуреник кој по пензионирање ќе се запосли. 

Член 184 
(1) АКО заводот за социјално осигурување или 

друг орган или организација во рамките на својата 
надлежност, утврди врз основа на веродостојни до-
кази. дека во работната книшка запишаните факти 
за пензискиот стаж се невистинити може да поднесе 
барање за поведување обнова на постапката за ут-
врдување на тие факти. Барање може да се поднесе 
и кога се утврди дека во работната книшка се 
неточно запишани периодите на пензискиот стаж. 
Барањето се поднесува до надлежната комисија од-
носно заводот за социјално осигурување кој го до-
несол конечното решение за пензискиот стаж.* 

(2) Барање за обнова на постапката (став 1) 
може да се поднесе во рок од пет година од денот 
на доставувањето на решението на странката, а 
ако решението е донесено пред почеткот на приме-
нувањето на овој закон — во рок од 5 години од 
денот на почетокот на неговото применување. По 
исклучок, и по овие рокови барањето за обнова на 
постапката може да се поднесе ако решението е 
донесено врз основа на лажна исправа или лажен 
исказ на сведок шѓи вештак или дошло како по-
следица на некакво дело казниво според кривич-
ниот закон, или решението се заснова врз пресуда 
донесена во кривичната постапка,, а таа пресуда е 
правосилно укината. 

Член 185 
(1) Ако при разгледувањето на барањето од 

членот 184 на овој закон се утврди дека со реше-
нието со кое се утврдени периодите на пензиски стаж 
е повреден законот во корист на поединец, таквото 
решение ќе го измени или поништи, односно укине 
комисијата односно заводот од членот 184 став 1 
на овој закон. 

(2) Решението на второстепената комисија е 
конечно. 
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Член 186 
(1) Врз основа на конечното решение донесено 

во смисла на членот 185 од овој закон општинскиот 
орган на управата за труд надлежен според местото 
на запослувањето односно живеалиштето на работ-
никот, ќе изврши соодветна исправка на запишу-
вањето во работната книшка. 

(2) Ако со решението од ставот 1 на овој чл£н 
решението на општинската комисија е изменето или 
укинато во делот кој се однесува на пензискиот 
стаж по кој веќе е остварено правото на пензија, 
решението му се доставува зна заводот за социјално 
осигурување кој ја исплатува пензијата, заради по-
ведување постапка за повторно решавање за пра-
вото на пензија. 

Член 187 
(1) Осигурениците и други лица можат по по-

четокот на применувањето на овој закон да поднесат 
барање врз основа на изјави од сведоци да им се 
утврди пензискиот стаж наполнет пред почетокот 
на применувањето на овој закон, и тоа: посебниот 
стаж — во рок од 2 години, а стажот на осигурување 
— во рок од 5 години. 

(2) По истекот на рокот од 2 односно 5 години 
барањето од ставот 1 на овој член можат да го под-
несат само лица кои од објективни причини биле 
попречени да го сторат тоа, како и лица што не 
биле во работен однос ниту вршеле друга дејност 
за која е установено задолжително осигурување, ако 
станат 'осигуреници но само во рок од една година 
од повторното стапување во работен однос односно 
од почетокот на вршењето на другата дејност. 

Член 188 
По барањето за обнова на постапката окончена 

со решение донесено по барања поднесени до 31 
декември 1957 година, решава надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување. 

Член 189 
Поблиски прописи за примена на одредбите од 

чл. 175 до 188 на овој закон ќе донесе, по потреба, 
сојузниот секретар за труд. 

Г л а в а XI 
ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

1. Решавање за правото на пензиско 
осигурување 

Член 190 
(1) Правото на пензиско осигурување може да 

го оствари лице на кое му е признаено својството на 
осигуреник. 

(2) Својството на осигуреник го утврдува: 
1) надлежниот комунален завод за социјално 

осигурување врз основа на пријавата за осигуру-
вање поднесена според прописите за евиденцијата 
на пензиското осигурување; или 

2) органот овластен на тоа со закон или со 
договор за социјално осигурување. 

(3) Лицето за кое организацијата односно при-
ватниот работодавец не поднесе пријава за осигу-
рување, бидејќи смета дека нема својство на оси-
гуреник, може да бара комуналниот зазод да донесе 
решение за признавање на својството на осигуреник. 

(4) Својството на осигуреник се запишува во 
матичната евиденција. 

Член 191 
(1) Ако надлежниот завод за социјално осигу-

рување не му го признае својството на осигуреник, 
на лицето за кое" е поднесена пријава, или тоа свој-
ство му го признае по некој друг основ тој за тоа 
донесува писмено решение. 

(2) Против решението од ставот 1 на овој член 
може да му се изјави жалба на републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

(3) Против решението донесено по жалба може 
да се води управен спор. 

2. Надлежност за решавање по правата од 
пензиското осигурување 

Член 192 
(1) За правата на осигурените лица од пензи-

ското осигурување решаваат комуналиите заводи 
за социјално осигурување што ќе ги определи уп-
равниот одбор на републичкиот завод за социјално 
осигурување (во понатамошниот текст: определениот 
комунален завод). 

(2) За правата на осигурените лица од пензи-
ското осигурување што се остваруваат по основот 
на меѓународни договори за социјално осигурување 
решаваат републичките заводи за социјално осигу-
рување. Решенијата на републичките заводи за овие 
права се конечни во управната постапка. 

Член 193 
(1) За решавање по правата од пензиското оси-

гурување месно е надлежен определениот комунален 
завод не чие подрачје се наоѓа комуналниот завод 
за социјално осигурување ка ј кој е осигурен оси-
гуреникот во моментот на' поднесувањето на бара-
њето за остварување на правото. 

(2) Ако осигурувањето престанало пред подне-
сувањето на барањето за пензија, месно е надлежен 
определениот комунален завод на чие подрачје оси-
гуреникот бил последниот пат осигурен, ако од 
престанокот на последното осигурување до подне-
сувањето на барањето не изминале 5 години. Ако 
од престанокот на последното осигурување до под-
несувањето на барањето изминале 5 или повеќе 
години, месно е надлежен определениот комунален 
завод на чие подрачје е живеалиштето на лицето 
што го остварува правото. 

(3) За решавање за правото на семејна пензија 
месно е надлежен определениот комунален завод 
кој бил надлежен за решавање по правото на пен-
зија на осигуреникот. 

(4) За решавање за правата од пензиското оси-
гурување што се остваруваат по основот на меѓуна-
родни договори месно е надлежен републичкиот 
завод за социјално осигурување на чија територија 
осигуреникот бил последен пат осигурен односно 
имал постојано живеалиште. 

(5) За решавање за правата на уживател от на 
пензија во врска со користењето на пензија, како и 
за решавање за правото на семејна -пензија по 
смртта на уживате лот на пензијата месно е над-
лежен определениот комунален завод на чие под-
рачје е живеалиштето на уживателот на пензијата. 

Член 194 
(1) Судрувањето на надлежностите помеѓу опре-

делени комунални заводи го решава, и тоа: 
1) помеѓу заводи на територијата од една ре-

публика — директорот на републичкиот завод, за 
социјално осигурување; 

2) помеѓу заводи на територијата на разни ре-
публики — директорот на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување. 

(2) Судрувањето на надлежностите помеѓу опре-
делен комунален завод и републички завод за со-
цијално осигурување, како и судрувањето на над-
лежностите помеѓу републички заводи за социјално 
осигурување, ги решава директорот на Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

Член 195 
(1) За исклучителното признавање на правото 

на старосна пензија на борците на НОВ пред 
9-IX-1943 и на шпанските борци според членот 70 
став 3 на овој з а к о н и т а в а посебна комисија што 
ја основа републичкиот извршен совет ако со ре-
публички закон не е определено поинаку. Реше-
нието за исклучително признавање на правота на 
пензија е конечно. 

(2) Посебната републичка комисија (став 1) до-
несува решение врз основа на предлог од општин-. 
ска Комисија чии што членови именува општинското 
собрание. Општинската комисија дава свој предлог 
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по повод барањето на осигуреникот, дли по повод 
предлогот на здружението на борците или предлогот 
на органот, установата односно организација к а ј 
која осигуреникот е во работен однос, поднесено со 
согласност од осигуреникот, а врз основа на пода-
тоците за пензискиот стаж на осигуреникот прет-
ходно прибавени од надлежниот завод за социјално 
осигурување. 

v (3) Според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член 
се решава и за правото на семејна пензија по смртта 
на борците на НОВ пред 9-IX-1943 и на шпанските 
борци што не го оствариле правото на старосна 
пензија во случаите од членот 95 на овој закон. 

(4) Врз основа на решението со кое е признаено 
правото на пензија според ст. 1 до 3 на овој член, 
определениот комунален завод за социјално осигу-
рување ја определува со решение пензијата што 
му припаѓа на осигуреното лице. 

3. Првостепена постапка 
Член 196 

(1) Постапката за остварување на право на 
пензија ја поведува надлежниот завод за социјално 
осигурување по барање на осигурено лице. 

(2) Барањето за остварување право на старосна 
пензија може да се поднесе најрано на 6 месеци 
пред исполнувањето на условите за здобивање со 
тоа право. 

(3) Надлежниот завод за социјално осигурување 
е должен по претходното барање да донесе решение 
БО рок од 60 дена. 

(4) Ако барањето е поднесено пред исполнува-
њето на условите за здобивање со право на пензија 
рокот за донесување на решението од ставот 3 на 
овој член започнува да тече од денот кога се испол-
нети условите за здобивање со тоа право. 

Член 197 
(1) Ако надлежниот завод за социјално осигуру-

вање утврдил дека постои право на пензија, но не 
може веднаш да се определи точниот износ на пен-
зијата, или дека постапката не може да се окон-
ча поради решавање на некое претходно пра-
шање, тој ќе определи со заклучок да му се испла-
тува на подносителот на барањето привремено акон-
тација на пензиите додека не се утврди точниот 
износ на пензијата. 

(2) Одредбите на ставот 1 од овој член се при-
менуваат и во постапката за донесување ново реше-
ние која се води по укинување на решение во 
вршење ревизија. 

Член 198 
Решение за признавање на правото на пензија 

се извршува воднаш по донесувањето. 

4. Жалба и ревизија 

Член 199 
(1) Против решението на определениот кому-

нален завод за признавање на правото на пензија 
може да му се изјави жалба на, републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

(2) Жалбата не го одлага извршувањето на 
решението. 

Член 200 
(1) Решението на определениот комунален завод 

подлежи на ревизија. 
(2) Ревизијата ја врши републичкиот завод за 

социјално осигурување по службена должност. 
(3) Ревизијата не го одлага извршувањето на 

решението. 
(4) Ако против решението на определен кому-

нален завод е изјавена жалба, за ревизијата и ж а л -
бата се решава со исто решение. 

Член 201 
Решението на републичкиот завод за призна-, 

вање на правото на пензија според меѓународни 
договори не подлежи на задолжителна ревизија. 

Член 202 
Ако ревизијата на решението што станало ко-

нечно поради тоа што не е изјавена жалба не биде 
извршена во рок од 3 месеци од денот на истекот 
на рокот за жалба, се смета дека е извршена ре-
визија и дадена согласност на решението. 

Член 203 
(1) Во вршењето на ревизија републичкиот завод 

за социјално осигурување може на првостепеното 
решение да даде согласност, може да го измени, или 
може да го поништи односно укине. 

(2) Определениот комунален завод чие решение 
во ревизија е поништено или укинато, донесува 
ново првостепено решение. 

(3) Новото првостепено решение подлежи на 
ревизија, во која се испитува само дали новото ре-
шение е во согласност со причините поради кои 
поранешното првостепено решение е поништено или 
укинато. 

Член 204 
(1) Решението на републичкиот завод за соци-

јално осигурување донесува во втор степен, како и 
решението на тој завод донесено во вршење реви-
зија, ако со него е изменето првостепеното решение, 
имаат својство на управен акт против кој може да 
се води управен спор. 

(2) Управен спор не може да се води против 
решение донесено по жалба, ако со тоа решение во 
вршењето на ревизија првостепеното решение е по-
ништено или укинато. 

(3) Решението на републичкиот завод за социјал-
но осигурување донесено во прв степен на кое во 
постапката за ревизија е дадена согласност, како и 
решението на Сојузниот завод за социјално осигу-
рување со кое решението на републичкиот завод во 
вршењето на ревизија е изменето, имаат својство на 
управен акт против кој може да се води управен 
спор. 

(4) Против решението со кое во вршењето на 
ревизија првостепеното решение е поништено или 
укинато, не може да се води управен спор. 

5. Обнова на постапката 

Член 205 
(1) Ако, по донесувањето на решението против 

кое нема редовно правно средство во управна по-
стапка, се узнае за нови факти, или се најде или 
здобие можност да се употребат нови докази кои, 
самите или во врска со веќе изведените и употре-
бените докази, би можеле да доведат до поинакво 
решение ако тие факти односно докази би биле 
изнесени или употребени во поранешната постапка, 
може, по исклучок од условите што во тие случаи 
според Законот за општата управна постапка се 
бараат за поведување обнова на постапката, да се 
поведе обнова на постапката во работите од пензи-
ското осигурување и кога е пропуштено во поране-
шната постапка да се изнесе некој од тие факти 
односно докази. Обновата на постапката во овој слу-
ча ј се поведува без оглед на роковите што се пред-
видени во Законот за општата управна постапка за 
барање обнова на постапката односно за поведување 
на таа постапка. Обновата на постапката се пове-
дува по барање на странката или по службена дол-
жност. 

(2) Ако барањето за обнова на постапката е под-
несено односно постапката за обнова е поведена во 
рок од 5 години од денот на доставувањето на ре-
шението на странката, во постапката за обнова се 
применуваат прописите што важеле во времето на 
донесувањето на решението. Ако барањето е под-
несено односно постапката за обнова е поведена по 
истекот на тој рок, во постапката за обнова се при-
менуваат прописите што важат во времето на под-
несувањето на барањето за обнова на постапката 
односно во времето на поведувањето на таа постап-
ка по службена должност. 
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(3) Правата утврдени со решение донесено во 
постапката обновена во смисла на ставот 1 од овој 
член, припаѓаат од првиот ден на наредниот месец 
од денот на поднесувањето на барањето за обнова 
на постапката, односно од денот на донесувањето 
на решението во обновената постапка поведена по 
службена должност. 

Член 206 
(1) Правносилно решение може да се измени со 

ново решение ако со првото решение е повреден 
законот на штетата на странката или ако по некое 
правно прашање подоцна е заземено становиште 
поповолно за странката. 

(2) Ново решение ќе се донесе и ако се узнае за 
факти што се од влијание врз правото на странката 
а кои настапиле по донесувањето на решението. 

(3) Правото што и припаѓа на странката според 
решението донесено во смисла на ст. 1 и 2 од овој 
член тече од првиот ден на наредниот месец од де-
нот кога странката го поднесла барањето за пове-
дување на постапката, а ако постапката е поведена 
по службена должност — од првиот ден на наред-
ниот месец од денот на донесувањето на новото 
решение. 

(4) Ако по донесувањето на конечното решение 
повторно се решава за правото на странката врз 
основа на фактите од ставот 2 на овој член, заради 
донесување ново решение ќе се применат прописи-
те што важат во времето на поведувањето на по-
стапката. 

Член 207 
(1) Месната надлежност во постапката за обно-

ва и во случаите на поништување, укинување или 
менување на решение (одредби од Законот за 
општата управна постапка што се однесуваат на 
обновата на постапката односно на особените слу-
чаи за поништување, укинување и менување на 
решение), се определува според седиштето на ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на товар на чиј фонд се извршува донесеното ре-
шение. 

(2) Барање во случаите од ставот 1 на овој член 
може да се поднесе и преку републичкиот завод. 

в. Примена на општите прописи за постапката 

Член 208 
На постапката за решавање за правата од пен-

зиското осигурување согласно ќе се применуваат 
одредбите од Законот за општата управна постапка, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Д е л VII 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 209 
(1) Работна или друга организација или друго 

правно лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 500.000 динари: 

1) ако на осигуреник, уживател на пензија или 
на органите на службата на социјалното осигуру-
вање им го ускрати давањето на податоци, или даде 
неточни податоци и известувања за утврдување на 
личниот доход, на пензискиот стаж или други ф а к -
ти важни за утврдување правото на пензија, или 
спречува увид на самото место или преглед на де-
ловните книги и евиденции што се однесуваат на 
податоците во врска со пензиското осигурување; 

2) ако со давањето на невистинити податоци 
односно исправи му овозможи на осигурено или 
друго лице да се користи со право на пензиско 
осигурување кое според овој закон не му припаѓа 
воопшто или не му припаѓа во тој обем; 

3) ако за осигуреник не поднесе пријава на оси-
гурување односно годишна пријава за остварениот 
Личен доход, за стажот на осигурување и за дру-
гите податоци, пропишана со посебни прописи, или 

поднесе пријава со неточни податоци за осигуре-
никот; 

4) ако не поднесе пријава за стапувањето на 
работа на уживател на пензија; 

5) ако не ги води или неуредно ги води пропи-
шаните евиденции за осигурениците; 

6) ако не го уплати стасаниот придонес за пен-
зиско осигурување во пропишаниот рок или не го 
уплати во полн износ. 

(2) Работната или друга организација или дру-
го правно лице ќе се казни за прекршок со парич-
на казна до 300.000 динари ако пријавите од точката 
3 став 1 на овој член ги поднесе по истекот на ро-
кот за поднесување на тие пријави утврден со по-
себни прописи, или поднесе неуредни пријави за 
осигуреникот. 

(3) За кое и да е од дејствијата од ст. 1 и 2 на 
овој член ќе се казни за прекршок и одговорното 
лице во државниот орган, работната или другата 
организација или другото правно лице со парична 
казна до 100.000 динари. 

Член 210 
Приватен работодавец кој ќе стори некое од 

дејствијата од членот 209 на овој закон ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 300.000 динари. 

Член 211 
(1) Струковните и други организации овластени 

за застапување на осигуреници од одделни катего-
рии на самостојни дејности ќе се казнат за прекр-
шок со парична казна до 300.000 динари, ако не ги 
извршат обврските определени со закон или со до-
говор за установување односно за спроведување на 
осигурувањето на осигурениците со самостојна деј-
ност што ги застапуваат тие. 

(2) За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
овој член ќе се казни за прекршок и одговорното 
лице во струковната или другата организација со 
парична казна до 100.000 динари. 

Д Е Л О С М И 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XII 
ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

1. Заеднички одредби 

Член 212 
Личните пензии и семејните пензии определени 

или преведени според Законот за пензиското осигу-
рување од 1957 година („Службен лист на ,ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62 — 
во понатамошниот текст: Законот од 1957 година), 
им се преведуваат по службена должност на ста-
росни пензии и семејни пензии според овој закон на 
сите уживатели на пензии што правото на пензија 
го имаат на денот на почетокот на применувањето 
на овој закон. 

Член 213 
(1) Преведувањето на пензиите по службена 

должност се врши врз основа на признаениот вку-
пен пензиски стаж и другите факти утврдени во 
решението за определување односно преведување 
на пензијата според Законот од 1957 година. 

(2) За пресметување на новиот износ на старо-
сната пензија при преведувањето се земаат пред-
вид сите години на признаениот пензиски стаж дО̂  
40 години стаж — за мажи, односно до 35 години 
стаж — за жени, без оглед на тоа дали според За-
конот од 1957 година се засметувале во процент за 
зголемување на полната пензија. 

(3) На уживател на старосна пензија на кој по 
основот на запослување по пензионирањето пов-
торно му е определена пензија според Законот од 
1957 година, ако е тоа за него поповолно, ќе му се 
изврши преведување на неговата пензија што му е 
порано определена односно преведена. Во тој слу-
ча ј годините поминати во запослување по пензи-
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онирањето ќе се засметаат, во смисла на ставот 2 од 
овој член, во пензиски стаж за зголемување на пен-
зискиот процент на пензијата преведена според овој 
закон. 

Член 214 
Ако износот на преведената пензија би бил по-

мал од износот кој на уживател от на пензија му 
припаѓал на име пензија според Законот од 1957 
година заедно со сите постојани додај ни пензиски 
примања, не сметајќи го заштитниот додаток, и по-
натаму ќе се исплатува тој поголем износ. Овој из-
нос се усогласува со економските движења во сми-
сла на овој закон (чл. 97 до 102). 

2. Утврдување на новиот пензиски основ за 
преведување на пензиите 

Член 215 
Заради преведување на личните и семејните 

пензии на старосни и семејни пензии според овој 
закон, за секоја пензија се утврдува нов пензиски 
основ според валоризираниот личен доход, на начи-
нот определен во чл. 216 до 218 и 220 на овој закон, 
применувајќи го и членот 31 од овој закон во по-
глед на највисокиот износ на пензискиот основ. 

Член 216 
(1) Новиот пензиски основ за пензиите пресме-

тани од просечните пензиски основи според Законот 
од 1957 година, како и за пензиите определени по 
тој закон според личните доходи остварени до 31 
декември 1960 година се утврдува според осигуре-
ничкиот разред во кој е распореден уживателот, по 
следната табела: 

Осигуренички Соодветен нов 
разред пензиски основ 

1а 79.700 или поголем соод-
ветен износ пре-
сметан според ста-
вот 2 од овој член 

I 68.400 
II 59.600 

III 53.400 
IV 48.500 
V 44.500 

VI 43.900 
VII 40.600 

VIII 37.600 
IX 34.700 
X 32.000 

XI 31.500 
XII 29.100 

XIII 26.900 
XIV 24.800 
XV 23.000 

XVI 22.900 
XVII 21.600 

XVIII 20.400 
XIX 19.500 
XX 19.200 

(2) За пензиите определени според 1а осигуре-
н и н е разред чиј полн износ на пензијата е пого-
лем од просечниот пензиски основ на тој разред 
(39.500 динари), како нов пензиски основ се зема 
изведениот личен доход пресметан со примена на 
валоризациониот фактор од 137. При тоа, како со-
одветен невалоризиран личен доход за дел на пол-
ната пензија во височина од 39.500 динари се зема 
личен доход од 58.200 динари. 

Член 217 
Уживателот на пензија определена според лич-

ниот доход остварен до 31 декември 1960 година на 
кој личниот доход не му бил во целина земен за 
определување на пензискиот основ бидејќи се при-
менети одредбите за највисоките (платонски) оси-

гуренички разреди (член 64 од Законот од 1957 го-
дина), претходно повторно ќе се распореди, без при-
мена на ограничувањето од членот 64 на Законот 
од 1957 година, во осигу рекички разред според оства-
рениот личен доход по табелата од членот 62 на 
тој закон важечка во моментот кога бил пензиони-
ран уживателот. Според така определениот нов оси-
гуренички разред ќе се утврди новиот пензиски 
основ спрема членот 216 од овој закон. 

Член 218 
(1) За пензиите определени по Законот од 1957 

година според личниот доход остварен по 31 декем-
ври 1960 година или според личниот доход оства-
рен пред и по тој ден новиот пензиски основ се 
утврдува на тој начин што просечниот личен доход 
според кој е определена пензијата по тој закон се 
пресметува со соодветниот валоризационен фактор 
зависно од годината во која е остварен личниот до-
ход и од осигуреничкиот разред во кој е распореден 
уживател от на пензија применувајќи го согласно и 
членот 217 на овој закон, и тоа по следната табела: 

Вало^ризационен фактор со кој се 
пресметува 

Осигуренички личниот доход остварен 
разред 

пред 1961 
разред 

пред 1961 во 1961 во 1962 во 1963 
година година година година 

la — V 137 128 120 114 
VI — X 146 135 125 117 
XI — XV 156 143 130 120 
XVI — XX 167 151 136 124 

(2.) Ако просекот на личните доходи е утврден 
спрема личните доходи остварени од две или пове-
ќе календарски години, личните доходи, заради 
утврдување на новиот пензиски основ, ќе се пре-
сметаат со примена на сразмерната вредност на ва-
лоризационите фактори од табелата од ставот 1 на 
овој член за валоризација на личните доходи оства-
рени во разни календарски години. Табелата на овие 
фактори ќе ја утврди Сојузниот завод за социјално 
осигурување. 

Член 219 
(1) Од новиот пензиски основ утврден според 

чл. 216 до 218 на овој закон се пресметува височи-
ната на преведената пензија спрема признаениот 
пензиски стаж: 

1) во процент од членот 34 на овој закон — за 
сите уживатели на пензија на кои пензијата им е 
определена по општите услови за здобивање со неа; 

2) во процент од членот 63 на овој закон — за 
уживателите на пензија — службениците во органи-
те на внатрешните работи врз кои е применета Од-
луката за установување пензиски додаток на оси-
гурениците од определени служби на органите на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62), со тоа што старосната пензија пресметана 
спрема пензиски стаж помал од 20 години да се 
пресметува во процент кој припаѓа за 20 години пен-
зиски стаж; 

3) со примена на членот 74 од овој закон — на 
уживател на пензија на кој пензијата му е зголе-
мена како на воен заробеник кој активно работел 
за Народноослободителното движење. 

(2) На уживателите на пензија на кои како на 
егзекутивен сообраќаен персонал пензиониран по 
поранешните прописи, пензијата им е пресметена 
со примена на членот 213 од Законот од 1957 година, 
ќе им се пресмета, по исклучок од ставот 1 на овој 
член, височината на преведената пензија во про-
цент од 85°/о од новиот пензиски основ. 

Член 220 
(1) Пензиите на воените осигуреници се преве-

дуваат така што како основ за преведување се зема' 
платата која според прописите важечки на 31 де-
кември 1964 година им припаѓа на активните воени 

^осигуреници од ист чин односно класа. Од таа пла-
та новиот износ на пензијата се.пресметува спрема 
признаениот, пензиски стаж во процент од еленот 
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52 на овој закон, со тоа 'што старосната пензија пре-
сметана спрема пензиски стаж помал од 20 години 
да се пресметува со процент кој припаѓа за 20 го-
дини пензиски стаж. 

(2) Како соодветна плата во смисла. на ставот 
1 од овој член се зема платата заедно со положај-
ната плата и со армискиот додаток и со другите 
примања што им припаѓаат на сите воени лица 
спрема оној чин односно класа што го имал при 
определувањето на пензијата според Законот од 
1957 година односно при повторното определување 
на пензијата според тој закон во смисла на Одлу-
ката за установување пензиски додаток на воените 
осигуреници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), 
со тоа што ќе се засмета положајната плата на по-
високиот чин ако уживател от на пензијата имал 
таква плата во моментот на пензионирањето. Дру-
гите посебни додатоци што се земени предвид за 
утврдување на пензискиот основ според Законот од 
1957 година 6 се додаваат на соодветната плата пре-
сметани на вредноста што тие додатоци ја имаат 
на 31 декември 1964 година, во височината и на 
начинот што ти определува со решение државниот 
секретар за народна одбрана. 

(3) На воен пензионер кој во последните 5 годи-
ни пред пензионирањето примал посебни додатоци, 
на негово барање ќе се засметаат тие додатоци за 
утврдување на новиот основ за преведување на на-
чинот како е предвидено во членот 51 став 3 од овој 
закон. 

Член 221 
(1) На уживател на пензија — борец на НОВ и 

шпански борец, преведената старосна пензија им се 
определува од новиот пензиски основ утврден спо-
ред чл. 216 до 218 и членот 220 од овој закон, спре-
ма процентите од чл. 72 и 73 на овој закон. 

(2) На уживателите на пензија на кои како бор-
ци на НОВ пред 9 - IX - 1943 и шпански борци лич-
ната пензија им е пресметана според Законот од 
1957 година од просечниот пензиски основ на VI 
осигуренички разред како најнизок гарантиран оси-
гуренички разред, како нов најнизок пензиски 
основ за определување на преведената пензија се 
зема износот до кој по пат на боречкиот додаток 
се гарантираат примањата на запалените борци на 
НОВ утврден за 1965 година. Од тој износ се пре-
сметува преведената пензија според чл. 72 и 73 на 
овој закон. 

Член 222 
(1) Семејните пензии при преведувањето се опре-

делува зависно од бројот на членовите на семеј-
ството (чл. 92 и 93): 

1) од старосната пензија преведена според чл. 
216 до 221 на овој закон што би му припаѓала на 
лицето од кое членовите на семејството го изведува-
ат своето право на пензија — ако како основ за 
определување на семејната пензија според Законот 
од 1957 година служела старосната пензија; 

2) од инвалидската пензија преведена според 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
инвалидското осигурување што би му припаѓала на 
лицето од кое членовите на семејството го изведу-
ваат своето право на пензија — ако како основ за 
определување на семејната пензија служела инва-
лидската пензија и ако за членовите на семејството 
не е поповолно семејната пензија да се определи од 
старосната пензија по точката 1 од овој став; 

3) од основите, определени во членот 243 став 
4 на овој закон — ако се во прашање семејства на 
паднати борци и жртви на статистичкиот терор на-
ведени во тој член. 

(2) Во случаите предвидени во овој став, висо-
чината на преведената старосна пензија од која, 
во смисла на ставот 1 од овој член се определува 
семејната пензија, се утврдува па следниот начин, 
и тоа: 

1) ако смртта на осигуреникот настапила како 
последица од несреќа на работа или професионално 
заболување, или ако умрениот осигуреник бил ужи-

вател на инвалидска пензија односно други права 
здобиени врз основа на инвалидност предизвикана 
о несреќа на работа или професионално заболу-

вање, старосната пензија се пресметува во висо-
чина од 85% од соодветниот пензиски основ од-
носно во височина од 85% од соодветната плата — 
ако е во прашање воен осигуреник, а во височина 
од 100% од соодветниот пензиски основ односно 
плата — ако е во прашање носител на Партизанска 
споменица 1941; 

2) во сите други случаи во кои според Законот 
од 1957 година при пресметувањето на семејните 
пензии како основ за семејна пензија е земена пол-
на лична пензија и ако умрениот осигуреник не на-
полнил полн пензиски стаж, старосната пензија се 
пресметува во височината предвидена во точката 1 
од овој став; 

3) во сите случаи кога пензијата е пресметана 
според пензиски стаж помал од 20 години, старос-
ната пензија се пресметува во процент кој според 
овој закон припаѓа за 20 години пензиски стаж, а 
ако е во прашање семејство на умрен борец на НОВ 
пред 9-IX-1943 или шпански борец на кое пензи-
јата му е пресметана според пензиски стаж помал 
од 15 години, старосната пензија се пресметува во 
процент кој според членот 72 од овој закон при-
паѓа за 15 години пензиски стаж. 

Член 223 
(1) За личните и семејните пензии што се исклу-

чително признаени според чл. 80 и 132 од Законот 
од 1957 година, а кои се распоредени во соодветни 
осигуренички разреди, соодветниот нов пензиски 
основ се утврдува според членот 216 од овој закон, 
со тоа што преведената старосна односно семејна 
пензија да сочинува 85% од новиот пензиски основ. 
Ако уживателот на таква лична пензија е носител 
на Партизанска споменица 1941 преведената старос-
на пензија сочинува 100% од новиот*пензиски основ. 

(2) За начинот на преведување на другите ис-
клучително признаени лични и семејни пензии ќе 
решава Административната комисија на Сојузниот 
извршен совет. 

(3) На уживател от на пензија од ст. 1 и 2 на 
овој член на кој наместо пензија определена или 
преведена според Законот од 1957 година по исклу-
чок му е определен поголем износ на пензија спо-
ред членот 80 или 132 на тој закон, на негово 
барање, ќе му се преведе наместо исклучително 
определената пензија, пензија која би му при-
паѓала на 31 декември 1964 година според Законот 
од 1957 година. На уживател от на пензија на кој 
пензијата по исклучок му е определена според чле-
нот 80 или 132 на Законот од 1957 година а ги 
исполнува условите за здобивање со право на пен-
зија по тој закон, на негово барање, ќе му се опре-
дели пензија која би му припаѓала на 31 декември 
1964 година според Законот од 1957 година и таа 
пензија ќе се преведе по овој закон. 

3. Исправка на затечените пензии и 
дополнение на пензискиот стаж 

Член 224 
(1) Уживателите на лична пензија кои како ли-

ца во работен однос и на друга работа изедначена 
со работен однос ја оствариле таа пензија според 
прописите важечки до денот на почетокот на при-
менувањето на Законот од 1957 година, а кои се 
распоредени во осигуренички разреди по I и II 
категорија работно место, како и по III категорија 
работно место за која се бара средна стручна спре-
ма, врз основа на признаен пензиски стаж од нај-
малку 25 години, претходно ќе се распоредат во 
непосредно повисокиот осигуренички разред според 
тој закон. Спрема тој повисок осигуренички разред 
се определува новиот пензиски основ според членот 
216 од овој закон. 

(2) Уживателите на пензија од ставот 1 на овој 
член што се распоредени во осигуренички разреди 
по Ш категорија работно место за кое се бара 
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стручна спрема на квалификуван работник прет-
ходно ќе се распоредат во вториот по ред повисок 
осигуренички разред. 

(3) Уживателите на лична пензија што ја оства-
риле таа пензија според прописите важечки до де-
нот на почетокот на применувањето на Законот од 
1957 година а на кои во посебен стаж им е призна-
ено времето на учеството во војните од 1912 до 1918 
година (член 148) претходно ќе се распоредат во 
непосредно повисокиот осигуренички разред од оној 
во кој се распоредени по Законот од 1957 година. 
Спрема тој повисок осигуренички разред се опре-
делува новиот пензиски основ според членот 216 од 
овој закон. Ако врз овие уживатели на лична пен-
зија се применува и одредбата од ст. 1 и 2 на овој 
член, распоредувањето во непосредно повисокиот 
осигуренички разред според овој став се врши од 
осигуреничкиот разред што им припаѓа по ст. 1 
и 2 од овој член. 

(4) Претходното распоредување во повисок оси-
гуренички разред ќе се изврши по службена дол-
жност при преведувањето на пензијата. 

Член 225 
(1) Периодите кои според одредбите од овој за-

кон се сметаат во пензиски стаж а кои според 
Законот од 1957 година не се сметани, ќе се засме-
таат, па барање на уживателот на пензија, во пен-
зиски стаж за зголемување на пензискиот процент 
на пензијата преведена според овој закон. 

(2) Во смисла на ставот 1 од овој член ќе се 
засметаат во пензиски стаж со наголемено траење 
и периодите на стаж на осигурување кои според 
одредбите од овој закон се сметаат со наголемено 
траење. 

Член 226 
Повторно распоредување во смисла на членот 

224 од овој закон односно засметување на новите 
периоди во пензиски стаж во смисла на членот 225 
од овој закон, се врши и за семејните пензии, со 
тоа што повторното роспоредување во смисла на чле-
нот 224 од овој закон да се применува и врз семеј-
ните пензии определени според членот 249 на Зако-
нот од 1957 година. 

4. Почеток на користењето на преведената 
пензија 

Член 227 
Пензијата преведена по службена должност му 

припаѓа на уживател от на пензија од денот на поче-
токот на применувањето на овој закон. 

Член 228 
На сите уживатели на преведена пензија кои 

по одредбите од овој закон ги исполнуваат усло-
вите за обезбедување заштитен додаток (чл. 37 и 
94), им припаѓа тој додаток од денот од кој им 
припаѓа и преведената пензија, ако до денот на 
почетокот на применувањето на овој закон им е ис-
платуван заштитен додаток според Законот од 1957 
година. 

Член 229 
Износот на преведената пензија пресметан врз 

основа на засметување на нови периоди пензиски 
стаж (член 225), како и на пензијата определена 
по барањето според членот 220 став 3 од овој 
закон, припаѓа од првиот ден на наредниот месец 
по поднесувањето на барањето. 

5. Постапка за преведување на пензијата 

Член 230 
(1) За донесување решенија за преведување на 

пензиите според одредбите од овој закон е надле-
жен определениот комунален завод кој го извршува 
решението за пензија. 

(2) За преведување на пензиите во случаите од 
членот 192 став 2 на овој зекон е надлежен ре-
публичкиот завод за социјално осигурување. 

(3) Одредбите за постапката за остварување на 
правото на пензија според ово! закон важат и за 
преведувањето на пензиите. 

(4) До донесувањето на решението за преведу-
вање на пензиите според одредбите од овој закон на 
уживателите на пензија ќе им се исплатува, како 
аконтација, износот на месечните пензиски при-
мања што им припаѓаат на 31 декември 1964 година 
заедно со износот од 1.500 динари предвиден во точ-
ката За од Одлуката за дополнение на Одлуката за 
исплата на додаток на пензија во 1964 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 42/64). По донесувањето 
на решенијата за преведување овие исплатени из-
носи ќе се пресметаат ако износите на преведените 
пензии се поголеми. 

Г л а в а XIII 
ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 231 
(1) Лицата што до денот определен за почеток 

на применувањето на овој закон ги исполниле усло-
вите за здобивање со право на старосна пензија 
според прописите важечки до тој ден, но не го 
оствариле тоа празо, можат да остварат старосна 
пензија според тие прописи што важеле до денот 
определен за почеток на применувањето на овој за-
кон ако поднесат барање во рок од една година по 
тој ден. Ова право го имаат и лицата на кои до де-
нот определен за почеток на применувањето на овој 
закон им престанала службата со право на пензија 
според членот 90 од Законот од 1957 година, како и 
лицата што се затекнале на тој ден во својство на 
службеник на располагање според одредбите од За-
конот за јавните службеници ако службата им пре-
стане а тие ги исполнуваат условите за пензија 
според членот 213 од тој закон. 

(2) Правото од ставот 1 на овој член го имаат и 
лицата кои до денот определен за почеток на при-
менувањето на овој закон ги исполниле условите за 
повторно определување на пензијата по основот на 
запослување по пензионирањето или според одред-
бата од точката 8 на Одлуката за измени и до-
полненија на Одлуката за воведување посебен до-
даток на пензиите во 1962 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62) и точката 6 од Одлуката за 
определување на личните доходи односно плати 
што се земаат за утврдување на пензискиот основ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62). 

(3) Одредбите од ст* 1 и 2 на овој член се при-
менуваат за остварување на семејна пензија ако 
лицето по кое членовите на семејството имаат пра-
во на пензија умрело во рок од 6 месеци од денот 
определен за почеток на применувањето на овој 
закон, а барањето е поднесено во рок од една година 
од тој ден. 

(4) Пензиите остварени според овој член ќе се 
определат според Законот од 1957 година, со тоа што 
на осигурениците од членот 90 на Законот од 1957 
година се применува и дополнителниот пропис за 
пензискиот додаток. Вака определената пензија ќе 
се преведе според одредбите од овој закон. 

Член 232 
(1) Осигурениците кои до денот определен за по-

четок на применувањето на овој закон не ги испол-
ниле условите за старосна пензија според прописите 
што важеле до тој ден, но тие услови ќе ги испол-
нат во рок од една година од денот на почетокот на 
применувањето на овој закон, како и осигурениците 
од членот 90 на Законот од 1957 година на кои во 
тој рок ќе им престане службата со право на пен-
зија во смисла на тој член, можат да го остварат 
правото на старосна пензија според прописите ва-
жечки до денот на почетокот на применувањето на 
овој закон, ако поднесат барање во рок од 6 ме-
сеци од денот на исполнувањето на условите за 
здобивање со таа пензија. Ова право го имаат -и 
запослените уживатели на пензија кои во рок од 
една година ќе го исполнат условот за повторно 
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определување на пензијата по основот на запослу-
вање по пензионирањето. 

(2) Одредбата од ставот 1 на овој член се при-
менува и за остварување на семејна пензија, ако 
осигуреникот умрел во рок од една година од денот 
на почетокот на применувањето на овој закон, а 
барањето за семејна пензија е поднесено во рок од 
6 месеци од денот на смртта на осигуреникот. 

(3) Пензиите остварени според овој член ќе се 
определат на начинот предвиден во членот 231 
став 4 од овој закон. 

(4) На зашилените уживатели на пензија што ќе 
останат во запослување и по денот определен за по-
четокот на применувањето на овој закон се приме-
нуваат одредбите од овој закон во поглед на ко-
ристењето на пензијата, како и одредбите за зго-
лемувањето односно повторното определување на 
пензиите, освен во случај на примена на ставот 1 од 
овој член, со тоа што и времето што го поминале 
по пензионирањето во работен однос со полно ра-
ботно време до денот на почетокот на применувањето 
на овој закон да им се смета во стаж на осигуру-
вање за зголемување односно повторно определу^ 
вање на пензијата според овој закон, 

Член 233 
(1) Лицата што по почетокот на применувањето 

на овој закон немале својство на осигуреник (чл. 21 
и 22) се здобиваат со право на старосна пензија со 
наполнетите 60 години живот (мажи) односно 55 го-
дини живот (жени) ако кога^ и да е наполниле 
пензиски стаж од 35 или-повеќе години (мажи) од-
носно 30 или повеќе години (жени). 

(2) Лицата кои по почетокот на применувањето на 
овој закон немале својство на осигуреник, а чиј 
вкупен пензиски стаж е помал од 35 години (мажи) 
односно 30 години (жени), се здобиваат со право на 
старосна пензија кога ќе наполнат 65 гдини живот 
(мажи) односно 60 години (жени) ако имаат' 

1) пензиски стаж од најмалку 30 години (мажи) 
односно 25 години (жени), наполнет кога и да е; 

2) пензиски стаж помал од 30 години но од нај -
малку 25 години (мажи) односно помал од 25 години 
но од најмалку 20 години (жени), наполнет кога и 
да е, со тоа што во тој стаж да се сметаат само 
периодите на стаж на осигурување, а од периодите 
на посебен стаж времето на учеството во револу-
ционерната работа, Народноослободителната војна, 
антифашистичката борба во други земји и војски, 
времето на учеството во војни, како и времето на 
прекинот на работен однос поради околностите пре-
дизвикјани со војни, што се признаваат според 
чл. 138, 140 до 146 став 1 и 148 до 150 од овој закон; 

3) пензиски стаж помал од 30 но најмалку 20 
години, од што најмалку 5 години ефективен ра-
ботен стаж за последните 10 години пред почетокот 
на применувањето на овој закон; 

4) пензиски стаж од најмалку 15 години, од што 
најмалку 40 месеци ефективен работен стаж во 
последните 5 години пред почетокот на применува-
њето на овој закон, применувајќи ги и одредбите од 
членот 25 ст. 2 и 3 од овој закон. 

(3) Со право на семејна пензија можат да се 
здобијат: 

1) членовите на семејството на умрено лице 
што ги исполнило условите на пензискиот стаж од-
носно на пензискиот и работниот стаж во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член; 

2) членовите на семејството на умрено лице 
кое било пензиски осигурено по 1 јануари 1958 
бодина а имало најмалку 5 години работен стаж, 
од што најмалку 40 месеци за последните 5 го-
дини пред смртта, применувајќи ги и одредбите од 
членот 78 став 4 'на овој закон. 

Член 234 
(1) Борци на НОВ пред 9-IX-1943 и шпански 

борци можат да се здобијат со право на старосна 
пензија според одредбите од членот 70 на овој закон 
кога ќе ги исполнат пропишаните услови од тој 
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член, иако по почетокот на применувањето на овој 
закон не биле осигуреници. 

(2) Членовите на семејството на борците од 
ставот 1 на овој член се здобиваат со право на се-
мејна пензија ако тие борци кога и да е ги испол-
ниле условите од членот 70 став 1. или 2 на овој 
закон, а ако не ги исполниле — семејната пензија 
може по исклучок да им се признае во смисла нд 
членот 95 од овој закон. 

Член 235 
(1) За сите барања за признавање на правото нд 

старосна пензија или семејна пензија и за барањата 
за повторно определување на старосна пензија, под-
несени до денот определен за почеток на примену-
вањето _на овој закон, се решава според прописите 
што важеле до тој ден. Според тие прописи ќе се 
завршат и сите определувања, пресметувања и пре-
ведувања на пензиите што се вршат според тие 
прописи по службена должност. 

(2) Пензиите определени односно преведени спо-
ред одредбите од ставот 1 на овој член, ќе се пре-
ведат според одредбите од овој закон. 

Член 236 
(1) На лицата кои по почетокот на применување-

то на овој закон не се осигуреници а остваруваат пен-
зија според овој закон, ако за последните 5 години 
пред почетокот на применувањето на овој закон не 
оствариле личен доход односно надоместок на лич-
ниот доход" најмалку за 3 години, ќе им се утврди 
пензискиот основ спрема признаениот пензиски 
стаж и категорија на роботно место според пропи-
сите важечки пред денот на почетокот на примену-
вањето на овој закон и ќе им се пресмета соодвет-
ната пензија според тие прописи. На така пресме-
таниот износ на пензијата согласно ќе се применат 
соодветните одредби од овој закон што се однесу-
ваат на преведувањето на затечените пензии. Така 
добиениот износ претставува пензија која би при-
паѓала на денот на почетокот на применувањето на 
овој закон. 

(2) На осигурениците борци на НОВ пред 
9-IX-1943 и на шпанските борци од членот 234 на 
овој закон, ако е тоа за нив поповолно, пензијата 
ќе им се определи наместо според ставот 1 од овој 
член од пензискиот основ во износот до кој по пат 
на боречкиот додаток се гарантираат примањата на 
запослените борци на НОВ утврден за 1965 година. 

Член 237 
(1) Додека не се наполнат 5 години од денот на по-

четокот на применувањето на овој закон, по исклу-
чок од членот 24 на овој закон, осигурениците мо-
жат да се здобиваат со право на старосна пензија 
и без примена на одредбите што се однесуваат на 
предвремена пензија (чл. 28 и 35), ако ги испол-
нуваат следните услови: 

М а ж и Ж е н и 

пензиски години пинзиски години 
Во годината стаж на 9 стаж на 

возраст возраст 

1965 35 55 " 30 50 
1966 36 56 31 51 
1967 37 57 32 52 
1968 38 58 33 53 
1969 39 59 34 54 

(2) Додека на се наполнат 5 години од денот на 
почетокот на применувањето на овој закон, оси-
гуреникот — жена се здобива по исклучок од ста-
росната граница пропишана во членот 25 став 1 
на овој закон со право на старосна пензија и со 
наполнетите 55 години живот, ако во одделна од 
тие пет години го има следниот пензиски стаж: 



Страна 91.2 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Во годината Пензиски 
стаж 

1965 15 години 
1966 16 години 
1967 17 години 
1968 18 години 
1969 19 години 

Член 238 
(1) Додека осигурениците Hte наполнат 5 односно 

10 години осигурување според овој закон, како пен-
зиски основ во смисла на членот 30 од овој закон 
ќе се зема просекот кој го сочинуваат: 

1) лични доходи по кои осигуреникот бил 
осигурен од денот на почетокот на применувањето 
на овој закон; и 

2) лични доходи остварени во поренешните го-
дини, за потребниот број години на осигурување 
пред денот на почетокот на применувањето на овој 
закон, и тоа за онолку години колку што [^доста-
суваат: 

а) до 3 години — за пензиите што ќе се оствару-
ваат во текот на 1965 и 1966 година; 

б) до 4 години — за пензиите што ќе се оства-
руваат во текот на 1967 и 1968 година; 

в) до 5 години — за пензиите што ќе се оства-
руваат во 1969 и понатамошните години. 

(2) Валоризацијата на личните доходи од пора-
нешните години врз основа на кои се утврдува 
пензискиот основ се врши според одредбата од чле-
нот 32 став 2 на овој закон. Ако се примени одредба-
та од точката 2 став 1 на овој член, се земаат пред-
вид само личните доходи остварени по 1 јануари 
1961 година. 

(3) На борците на НОВ пред 9-IX-1943 и на 
шпанските борци што се корисници на боречки до-
даток, додека не се наполнат 5 години осигурување 
според овој закон, како пензиски основ во смисла 
на членот 30 од овој закон им се зема просекот кој 
го сочинуваат личните доходи со боречкиот дода-
ток што осигуреникот ги остварил од денот на 
почетокот на применувањето на овој закон до денот 
на пензионирањето. 

Член 239 
(1) На осигуреникот врз кој не может да се при-

менат одредбите од членот 237 на овој закон, а кој 
остварува предвремена пензија (чл. 28 и 35) во 1966 
или 1967 година му припаѓа пензија пресметана спо-
ред членот 34 од овој закон, намалена за определе-
ниот процент за секоја година поранешно замину-
вање во пензија пред наполнувањето на 60 (маж) 
односно 55 (жена) години живот, зависно од години-
те на наполнетиот пензиски стаж, и тоа: 

1) за по 1% од пензијата — на маж со 38 или 
39 години пензиски стаж односно на жена со 33 или 
34 години пензиски стаж; 

2) за по 1,5°/о од пензијата — на маж со 35, 36 
или 37 години пензиски стаж односно на жена со 
30, 31 или 32 години пензиски стаж. 

(2) Предвремените пензии што ќе бидат оства-
рувани почнувајќи од 1 јануари 1968 година, ќе се 
пресметуваат според одредбата од членот 35 на овој 
*закон. 

Член 240 
(1) Додека со републички закон или со договор 

не се регулира начинот на распоредувањето на ли-
цата што вршат самостојни дејности, а се осигурени 
според ОВОЈ закон (член 123) пензиското осигурување 
на тие лица ќе се спроведува по пензиските ос-
нови пропишани за преведување на пензиите кои 
според табелата од членот 216 на овој закон им од-
говара 5т на осигуренпчките разреди по кои се утвр-
дени основите според кои тие осигуреници се 
осигурени пред денот на почетокот на применува-

њето на овој закон, а што ќе ги утврдат заводите за 
социјално осигурување што ги склучиле договорите. 

(2) По пензиските основи од ставот 1 на овој 
член ќе се плаќаат придонесите, ќе се определуваат 
правата и ќе се изврши преведувањето на затечените 
пензии на осигурениците со самостојни дејности. 

(3) Додека не се наполнат 10 години од денот на 
почетокот на применувањето на овој закон, на оси-
гурениците со самостојни дејности ќе им се утврдува 
пензискиот основ спрема паричните износи по кои 
тие осигуреници биле осигурени од денот на поче-
токот на применувањето на овој закон до денот на 
остварувањето на правото на пензија. 

Член 241 
На децата на кои семејната пензија според по-

ранешните прописи им е определена по пониски 
проценти поради тоа што брачниот другар на умре-
ниот осигуреник односно на уживателот на правото 
не се здобил со право на пензија, им припаѓа од 
денот определен за почеток на применувањето на 
овој закон семејна пензија определена според чле-
нот 92 од овој закон. Вака повторно определената 
семејна пензија ќе се преведе според одредбите од 
овој закон. 

Член 242 
Членовите на семејството на умрен осигуреник 

односно уживател на правото, кои според прописи-
те важечки до денот на почетокот на применување-
то на овој закон не можеле да се здобијат со право на 
семејна пензија поради тоа што не ги исполнувале 
посебните услови пропишани за определени членови 
на семејството, се здобиваат со правото на семејна 
пензија ако ги исполнуваат со овој закон пропиша-
ните услови за здобивање со семејна пензија. 

Член 243 
(1)*На членовите на семејството: на лица заги-

нати, умрени или исчезнати во Народноослободител-
ната војна или во Шпанската граѓанска војна, на 
лица загинати во состав на југословенската војска 
за време на војната со непријателот од 1941 година; на 
лица кои како жртви на фашистичкиот терор се ©те-
пани од окупаторот и неговите помагачи или загинале 
или умреле во затвори, концентрациони логори, лого-
ри на воени заробеници, интернација, на присилна ра-
бота или во збегови, ќе им се признае на нивно ба-
рање право на семејна пензија без оглед на должи-
ната на пензискиот стаж на загинатото односно 
умреното лице, ако тоа лице непосредно пред на-
стапувањето на околностите што ја предизвикале 
смртта било во работен однос, или вон работен од-
нос — ако работниот однос му престанал поради 
посебните околности под кои времето поминато вон 
работен однос се смета во пензиски стаж според овој 
закон. 

(2) Правото на семејна пензија ќе им се признае 
и на членовите на семејството на лицата од ставот 
1 на овој член кои по престанокот на околностите 
поведени во тој став умреле од последиците на 
ранување, повреди или болести добиени под тие 
о^оттчости, ако смртта настапила до истекот на една 
година од денот на завршетокот на војната. 

(3) Правото на семејна пензија според ст. 1 и 2 
од овој член ќе им се признае на членовите на ве-
мејството кои на 15 мај 1945 година, односно подоцна 
— до денот на смртта на лицето според кое семеј-
ството има право на пензија, ги исполнувале усло-
вите за здобивање со право на семејна пензија спо-
ред овој закон. Ова право ќе им се признае ако во 
времето на поднесувањето на барањето уште посто-
јат некои од условите за користање на правото на 
семејна пензија според овој закон. 

(4) Височината на семејната пензија од ст. 1 до 
3 на овој член се определува без оглед на должината 
на пензискиот стаж на умрениот осигуреник според 
бројот на членовите на семејството, од старосната 
пензија што припаѓа за 40 години пензиски стаж 
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пресметана од пензискиот основ од членот 216 на 
овој закон, и тоа: 

Ако умреното лице 
вршело работи на 

работно место од 

Како пензиски основ за ста-
росна пензија, од која се 
определува семејната пен-

зија се зема износ од 

I категорија 

I I категорија 

III категорија за ко-
ја се бара сред-
на стручна спре-
ма 

III категорија за ко-
ја се бара струч-
на спрема на 
квалификуван 
работник 

[V категорија 

V категорија 

59.600 (II осигуренине ра-
зред) 

48.500 (IV осигуренички ра-
зред) 

43.900 (VI осигуренички ра-
зред) 

40.600 (VII о с и г у р е н и н е ра-
зред) 

31.500 (XI осигуренички ра-
зред) 

23.000 (XV осигуренички ра-
зред) 

(5) На семејствата на борци на НОВ пред 
9-IX-1943 и шпански боади семејната пензија ќе им 
се определи од гарантираниов пензиски основ од 
членот 221 став 2 на овој закон, ако пензискиот 
основ, определен според ставот 4 од овој член, им 
е помал од износот на гарантираниот основ. 

(6) Не се сметаат како жртви на фашистичкиот 
терор во смисла на ставот 1 од овој член лицата што 
го загубиле животот како граѓански жртви на вој-
ната поради воени операции. 

(7) Правото на семејна пензија ќе им се признае 
и на членовите на семејството на лице што умрело 
во раздобјето од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година 
а се наоѓало вон работен однос поради околности-
те наведени во членот 146 став 1 на овој закон, ако 
тоа лице имало најмалку 20 години стаж на осигу-
рување, со тоа што во тој стаж да се земаат предвид 
и периодите на посебан стаж што се признаваат 
според чл. 138, 140 до 146" и 148 на овој закон. Ова 
право им се признава на оние членови на семејството 
кои на денот на смртта на лицето ги исполнувале 
условите за здобивање со право на семејна пензија 
според овој закон и ако во времето на поднесувањето 
на барањето уште постои некој од условите за 
користење на правото на семејна пензија според овој 
закон. Оваа семејна пензија се определува од ин-
валидската пензија зависно од годините на наполне-
тиот пензиски стаж на начинот предвиден во членот 
236 од овој закон. 

(8) Пензијата определена според овој член при-
паѓа од првиот ден на наредниот месец по подне-
сувањето на барањето. 

Член 244 
(1) Правото на пензија според овој закон не му се 

воспоставува на лице кое според прописите важечки 
до денот на почетокот на применувањето на овој 
закон го загубило правото на пензија или на кое 
барањето за признавање на правото на пензија му 
е одбиено, поради постоење на факти што имаат 
обележје на соработка со окупаторот или со неговите 
помагачи (без оглед дали поради тоа е осудувано 
или не) или поради осуда за кривично дело против 
народот и државата или за кривично дело на воено 
злосторство, извршено во воениот период од 1941 до 
1945 година. Ваквото лице може да се здобие со пра-
во на старосна пензија ако ги исполнува условите 
за здобивање со тоа право според овој закон, со тоа 
на лицето што не било осигуреник по почетокот на 
применувањето на овој закон пензијата да му при-

паѓа од првиот ден на наредниот месец од денот на 
поднесувањето на барањето 

(2) Одредбата од ставот 1 на овој член се при-
менува согласно и кога е во прашање здобивање со 
право на семејна пензија. 

Член 245 
(1) До донесувањето на нови прописи со кои ќе 

се регулираат правата на лицата што бараат зало-
ж у в а њ е преку службата за запослување на работ-
ници, вдовицата што не се здобила со право на се-
мејна пензија поради тоа што не ги исполнува про-
пишаните услови за здобивање со семејна пензија, 
има право на материјално обезбедување како рабо-
тник кој привремено се наоѓа вон работен однос, под 
услов во рок од 90 дена од смртта на осигуреникот 
да му се пријавила на заводот за запослување на 
работници заради заложување и да исполнува ус-
лови во поглед на имотната состојба според пропи-
сите со кои е регулирано правото на надоместок на 
лицата привремено вон работен однос. 

(2) Височината на материјалното обезбедување 
од ставот 1 на овој член ја утврдува собранието на 
републичките заедници на социјалното осигурување, 
а поблиските услови за остварување и користење 
на тоа обезбедување се регулираат со републички 
прописи. 

Член 246 
До донесувањето на републички прописи со кои 

ќе се регулира утврдувањето на поранешното време 
на вршење самостојна дејност во својство на кул-
турен роботник што им се смета на осигурениците во 
посебен стаж според членот 153 од овој закон, ова 
време ќе го утврдуваат посебните републички коми-
сии што биле формирани и надлежни за признавање 
на тоа време според прописите важечки до денот на 
почетокот на применувањето на овој закон. 

Член 247 
Додека со републички прописи не се регулира 

прашањето за исплатување на привремена пензија 
или инвалиднина на југословенски државјани кои се 
здобиле со правото к а ј странски носител на соци-
јално осигурување, но тоа право не можат да го 
остваруваат поради тоа што од земјата во која е 
стечено правото не се вршат такви плаќања во 
Југославија, ќе се продолжи со исплатувањето на 
оние привремени пензии или инвалиднини кои до 
денот на почетокот на применувањето на овој закон 
се исплатувани врз основа на членот 250 од Законот 
од 1957 година. 

Член 248 
До донесувањето на закон за извршување и 

обезбедување, пензијата може да биде предмет на 
извршување и обезбедување до една третина, а за 
побарувањата за издршка утврдена со судска одлука 
или порамнување — до една половина. 

Член 249 
(1) Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

определи рокот за воведување на матичната евиден-
ција, како и да пропише кои податоци се должни да 
водат државните органи, работните и други органи-
зации, приватните работодавци и заводите за соци-
јално осигурување, до устројувањето на матичната 
евиденција. 

(2) Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може поблиску да ги определи критериумите по кои 
во пензиски стаж според овој закон ќе се признае 
времето на учеството во револуционерната работа 
(член 138), на учеството во Народноослободителната 
борба (член 140), на соработката во Народноослобо-
дителното движење (член 141), на организираното 
учество во работата за Народноослободителното дви-
жење (член 74) и на учеството во антифашистичката 
борба во други земји и сојузнички војски (чл. 143 
и 144). 

Член 250 
(1) Со денот на почетокот на применувањето на 

овој закон престануваат да важат: 
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1) Законот за пензиското осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 
22/62 и 53 62); 

2) Законот за зголемување на пензиите („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 42/64), 

3) одредбите од чл 213 и 137 точка 3 од Зако-
нот за јавните службеници, со тоа што да останува 
во сила Одлуката за привремено одлагање на при-
мената на одредбите од чл. 22, 23 и 24 од Законот 
за измени и дополненија на Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62) до 
донесувањето на нови прописи за работните односи; 

4) Одлуката за воведување посебен додаток на 
пензиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61, 22/62 
и 53/62), Одлуката за установување пензиски 
додаток на воените осигуреници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62) и Одлуката за установување 
пензиски додаток на осигурениците од определени 
служби на органите на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/62); 

5) одредбите од другите прописи што се однесу-
ваат на пензиското осигурување, доколку се во 
спротивност со одредбите од овој закон; 

6) Уредбата за органите и постапката за утвр-
дување на времето поминато во работен однос и на 
другите периоди што се запишуваат во работната 
книшка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/58 и 17/62) 
и прописите донесени врз основа на таа уредба; 

7) одредбите од договорите за социјално оси-
гурување на осигурениците на самостојни занима-
ња што се однесуваат на здобивањето, определува-
њето и користењето на пензија, доколку се во спро-
тивност со одредбите од овој закон. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член ќе се 
применуваат и по почетокот на применувањето на 
овој закон: 

1) одредбите од поранешните прописи за пен-
зиското осигурување — ако со овој закон е пред-
видено за правото на пензија да се решава според 
тие прописи; 

2) одредбите од Законот за јавните службеници 
што се однесуваат на престанокот на службата со 
пензионирање — ако се во прашање граѓански лица 
на служба во Југословенската народна армија (член 
213 од Законот за јавните службеници); 

3) Упатството за критериумите за поблиско 
определување на времето што според чл. 29 до 32 
од Законот за пензиското осигурување се засме-
тува во пензискиот стаж („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/64); 

4) Упатството за постапката за утврдување на 
активното и организирано учествување во работата 
за Народноослободителното движење во логорите на 
воените заробеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/60). 

Член* 251 
(1) Овој закон ќе се применува од 1 јануари 

1965 година. По исклучок, на уживателите на пен-
зија кои на 1 јануари 1965 година се затекнале во 
запослување одредбите од овој закон за користе-
њето на пензијата за време на запослувањето ќе се 
применуваат од 1 март 1965 година, до кој ден ќе 
се применуваат одредбите од Законот од 1957 го-
дина. 

(2) Рокот за донесување на решенија по бара-
њата за определување на правото на пензија спо-
ред овој закон започнува да тече од 1 мај 1965 
година. 

Член 252 
О^ој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

705. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАН-

СКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнение на Зако-

нот за стопанско-планските мерки во 1964 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 25 декември 1964 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 25 декември 1964 
година. 

П. Р. бр. 107 
26 декември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-

-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 
Член 1 

Во Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 
31/64 и 42/64), во членот 39 tio ставот 3 се додава нов 
став 4, кој гласи: 

„За покривање на нерамномерен и помалку 
остварен прилив на приходите на Фондот за обнова 
и изградба на Скопје во текуштата година Народ-
ната банка може да одобрува бескаматни кредити 
со рок за враќање најдоцна до крајот на 1965 
година." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",, 

706. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република 
југославија, издавам в 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ -ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СТО-
ПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремено продол-
жување на важењето на определени одредби од За-
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 25 декември 1964 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 25 декември 
1964 година. 

П. Р. бр. 116 
26 декември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ 

ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 
1964 ГОДИНА 

Член 1 
Важењето на одредбите од главата IV, VI и VII 

на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
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година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64, 
42/64 и 46/64) се продолжува во 1965 година до до-
несувањето на Општествениот план на Југославија 
за 1965 година. 

По исклучок, во 1965 година нема да се формира 
посебна буџетска резервата средствата на посеб-
ната буџетска резерва формирани во 1964 година не 
можат да се трошат во 1965 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

707. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУП-
НИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНО-

ВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за вкупниот износ на 
средствата со кои општествената заедница учеству-
ва во обновата и изградбата на Скопје, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 декември 1964 година и на седни-

цата на Стопанскиот собор од 25 декември 1964 
тодина-

П. Р. бр. "105 
26 декември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО 

ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува вкупниот износ на 

финансиските средства со кои општествената заед-
ница учествува во напорите на Социјалистичка 
Република Македонија, на градот Скопје и општи-
ните на неговата територија за отстранување на 
последиците од земјотресот. 

Член 2 
Вкупниот износ на средствата со кои опште-

ствената заедница учествува во обновата и изград-
бата на Скопје изнесува 400.000 милиони динари. 

Со износот од ставот 1 на овој член се опфа-
тени и средствата што Фондот за обнова и изград-
ба на Скопје ги остварува врз основа на Одлуката 
на Сојузната скупштина за доделување средства 
од стопанските резерви на федерацијата, АС бр. 24/1 
од 10 септември 1963 година, и на одредбите од 
Законот за Фондот* за обнова и изградба на Скопје, 
Законот за придонесите за Фондот за обнова и из-
градба на Скопје за 1964 година и Законот за на-
родниот заем за обнова и изградба на Скопје. 

Член 3 
Средствата од членот 2 став 1 на овој закон му 

се даваат на Собранието на град Скопје без об-
врска за враќање. 

Од износот од членот 2 став 1 на овој закон 
'Собранието на град Скопје ќе обезбеди износ од 
25.125 милиони динари за обнова и изградба на об-
јекти за потребите на Југословенската народна ар-
мија на територијата на град Скопје. 

Начинот за користење на средствата од ставот 
1 на овој член ќе го пропише Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, а начинот за 
користење на средствата од ставот 2 на овој член 
ќе го пропише државниот секретар за народна 
одбрана. 

Користењето на средствата ќе се врши во со-
гласност со нивното притекување од изворите пред-
видени со овој "закон. 

Член 4 
Ако во текот на обновата и изградбата на Скопје 

што се врши по 1 јануари 1965 година од средствата 
предвидени во членот 2 на овој закон дојде до 
покачување односно намалување на цените на ин-
вестиционата опрема и градежните работи во однос 
на цените од 1963 година, за утврденото покачување 
односно намалување на цените ќе се зголеми од-
носно намали износот на средствата од чл. 2 и 3 
став 2 на овој закон. 

Зголемувањето односно намалувањето на из-
носите од чл. 2 и 3 став 2 на овој закон ќе се 
утврдува со примена на просечните цени на гра-
дежните работи утврдени за републичките центри, 
а за опремата — врз основа на просечните цени 
утврдени за Југославија, во годината за која се 
утврдува тоа зголемување односно намалување — 
врз соодветните просечни цени од 1963 година. 

Ова зголемување односно намалување се ут-
врдува за секоја година посебно врз основа на ин-
дексот на цените утврден од страна на Сојузниот 
завод за статистика. 

Сојузниот секретар за,.индустрија, во спогодба 
со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот 
секретар за општи стопански работи, ќе донесе по-
блиски прописи за начинот на утврдување на зго-
лемувањето односно намалувањето на износите на 
средствата според одредбите на овој член. 

Член 5 
Износот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на 

овој закон, потрошен за набавка на опрема од 
странство, ќе се зголеми и за разликата на зголе-
мувањето на царината и данокот на промет, што се 
платени на оваа опрема при увозот, ако по 1 ја-
нуари 1965 година настанала промена на стопите 
на царината и данокот на промет. 

Износот на оваа разлика се утврдува на поче-
токот на секоја година за изминатата година, и за 
оваа разлика се зголемува износот на средствата од 
чл. 2 и 3 став 2 на овој закон. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-
блиски прописи за начинот за утврдување на раз-
ликата од ставот 1 на овој член. 

Член 6 
Износот на зголемувањето односно намалува-

њето на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на овој закон, 
а во смисла на чд. 4 и 5 на овој закон, го утврдува 
со одлука Сојузната скупштина на предлог од Со-
јузниот извршен совет. 

Член 7 
Средствата од членот 2 на овој закон се фор-

мираат од средствата остварени во 1963 и 1964 го-
дина од изворите утврдени во членот 2 став 2 на 
овој закон и од изворите утврдени со Законот за 
придонесите за обнова и изградба на Скопје. 

Член 8 
Ако вкупниот износ на средствата од членот 2, 

зголемен односно намален врз основа на чл. 4 и 
5 од овој закон, се оствари пред 31 декември 1970 
година, Сојузната скупштина ќе одлучи за пре-
станок на плаќањето на придонесите. 

- Ако вкупниот износ на средствата од членот 2, 
зголемен односно намален врз основа на чл. 4 и 
5 на овој закон, не се оствари до 31 декември 1970 
година, Сојузната скупштина ќе определи извори 
за обезбедување на средствата што недостигаат. 
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Член 9 
Средствата што не се потрошени во Изминатата 

година, можат да се користат во наредните години. 
Собранието на град Скопје може во случај на 

нерамномерно притекување на средствата, да ко-
ристи краткорочен бескаматен кредит ка ј Народ-
ната банка односно ка ј Комуналната банка на град 
Скопје, со тоа што е должна да гџ врати овој кре-
дит најдоцна до 31 март наредната година. 

Член 10 
Собранието на град Скопје е должно секоја го-

дина да состави завршна сметка за приливот и за 
користењето на средствата предвидени со овој за-
кон. и да му ја достави на Сојузниот извршен совет. 

Член И 
, " Фондот за обнова и изградба на Скопје се уки-
нува. 

Средствата на Фондот за обнова и изградба на 
Скопје се пренесуваат врз Собранието на град Скоп-
је, според состојбата на 31 декември 1964 година. 

Средствата што му припаѓаат на Фондот за об-
нова и изградба на Скопје според Законот за придо-
несите за Фондот за обнова и изградба на Скопје 
за 1964 година, а кои ќе се остварат по 31 декември 
1964 година, му припаѓаат на Собранието на град 
Скопје. 

Обврските и правата на Фондот за обнова и из-
градба на Скопје се пренесуваат врз Собранието 
на град Скопје. 

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе, по 
потреба, поблиски прописи за начинот на пренесу-
вање на правата и обврските на Фондот за обнова 
и изградба на Скопје врз Собранието на град 
Скопје. 

Член 12 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

закон престанува да важи Законот за Фондот за 
обнова и изградба на Скопје. 

Член 13 
Овој заемон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 

708. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за придонесите за обнова 
и изградба на Скопје, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 25 де-
кември 1964 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 25 декември, 1964 година. 

П. Р. бр. 104 
26 декември 1964 година 

Белград 
„ Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА 

НА СКОПЈЕ 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат придонесите за об-
нова и изградба на Скопје, основиците и стопите на 
тие придонеси и обврзниците што ги плаќаат тие 
придонеси. ^ 

Придонеси што се плаќаат за обнова и изградба 
на Скопје (во понатамошниот текст: придонесите за 
Скопје) се: 

1) придонесот за Скопје од средствата наменети 
за инвестиции; 

2) придонесот за Скопје од средствата за матери-
јални расходи на општата потрошувачка; 

3) придонесот за Скопје од личниот доход од 
работен однос; 

4) придонесот за Скопје од износот на наплате-
ниот придонес од личниот доход од земјоделска де ј -
ност, како и од износот на наплатените придонеси 
од личните доходи од самостојно вршење занаетчи-
ски и други стопански дејности и од самостојно вр-
шење интелектуални услуги, кои придонеси се утвр-
дуваат според годишни основици. 

Придонесите за Скопје од ставот 1 на овој член 
ќе се плаќаат од 1 јануари 1965 година до 31 декем-
ври 1970 година. 

Член 2 
Придонес за Скопје од средствата наменети за 

инвестиции плаќаат сите корисници на општествен 
имот по стопа од 2°/о, и тоа: 

1) стопанските организации и други работни ор-
ганизации кои работат според прописите што важат 
за стопанските организации — од износот на сред-
ствата на чистиот приход кој со распределбата спо-
ред завршната сметка за претходната година ќе го 
издвојат за деловниот фонд и за фондот на заеднич-
ката потрошувачка, од износот на средствата што 
во текот на годината од незадолжителниот дел на ре-
зервниот фонд се внесуваат во деловниот фонд и во 
фондот на заедничката потрошувачка, како и од 
износот на средствата на незадолжителниот дел на 
резервниот фонд што е орочен ка ј банката. 

Ако средствата на незадолжителниот дел на ре-
зервниот фонд — остварени до крајот на 1963 го-
дина — се внесени во деловниот фонд или во фон-
дот на заедничката потрошувачка, основица за пре-
сметување на придонесот за Скопје сочинува износот 
на средствата внесен во деловниот фонд и во фон-
дот на заедничката потрошувачка по одбивање на 
износот на придонесот за општествените инвести-
циони фондови што е пресметан и платен на тие 
средства. 

Ако средствата на незадолжителниот дел на ре-
зервниот фонд што биле орочени к а ј банката и на 
кои е пресметан и платен придонес за Скопје според 
одредбите на овој член, дополнително се внесат во 
деловниот фонд и во фондот на заедничката потро-
шувачка или се користат за исплата на личните 
доходи или за покривање загуби, на тие средства 
нема да се плаќаат повторно придонесите за Скопје 
од членот 1. точ. 1 и 3 на овој закон; 

2) федерацијата — од остварениот прилив на 
средствата за финансирање на инвестиции во сто-
панството; 

3) општествените инвестициони фондови — од 
остварениот прилив на средствата што на овие фон-
дови им припаѓаат како текушт приход. Ако опште-
ствено-политичката заедница, врз основа на Законот 
за употребата на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството, го укинала својот опште-
ствен инвестиционен фонд, таа ќе го плати придо-
несот за Скопје од остварениот прилив на средства-
та наменети за инвестиции во стопанството што 
инаку би биле приход на тој фонд; 

4) деловните банки — од остварениот прилив 
на средствата во нивните кредитни фондови што 
произлегуваат од чистиот приход од интерес; 

5) фондовите за станбена изградба — од оства-
рениот прилив на средствата што на овие фондови 
им припаѓаат како текушт приход, намален за из-
носот на средствата употребени за исплата на лич-
ните доходи на работниците запослени во админи-
страцијата на тие фондови, заедно со придонесите 
што се плаќаат на средствата издвоени за лични 
доходи; 

6) другите корисници на општествен имот — од 
износот на средствата наменети за инвестиции, и 
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тоа од приливот на средствата за инвестиции ако 
финансирањето се врши од фондовите и од сред-
ствата, кои имаат инвестиционен карактер, а во 
сите други случаи — на износот на потрошените 
средства за инвестиции. 

Член 3 
Придонес за Скопје од средствата за материјал-

ни расходи на општата потрошувачка плаќаат по 
стопа од 2°/о државните органи и општествените ор-
ганизации, како и установите и другите корисници 
на општествен имот кои не работат според прописите 
што важат за стопанските организации, и тоа од из-
носот што ќе го потрошат во текот на годината за 
материјални расходи. 

Придонесот за Скопје од ставот 1 на овој член 
ги товари средствата на корисникот на општествен 
имот од кои се извршени материјалните расходи. 

Придонесот за Скопје од ставот 1 на овој член 
не се плаќа на средствата предвидени за материјал-
ни расходи на Југословенската народна армија. 

Член 4 
Обврзници на придонесот Скопје од средства-

та за материјални расходи на општата потрошу-
вачка се: 

1) државните органи: претставнички органи, по-
литичко-извршни органи, органи на управата, су-
дови и јавно обвинителство; 

2) општествено-политичките организации и 
здруженија; 

3) установите на општествените служби и други 
корисници на општествен имот што вршат дејност на 
општествени служби, а кои не работат според про-
писите што важат за стопанските организации, 
освен станбените згради под општествено управу-
вање; 

4) фондовите на општествено-политичките за-
едници, освен фондовите преку кои се врши финан-
сирањето на обновата и изградбата на Скопје; 

5) Народната банка на Југославија и Службата 
на општественото книговодство. 

Член 5 
Основица за плаќање на придонесот за Скопје 

од средствата за материјални расходи на општата 
потрошувачка е: 

1) износот на средствата исплатен на име ма-
теријални трошоци, како и износот исплатен за ма-
теријални трошоци од средствата за посебни на-
мени ; 

2) износот исплатен на товар на средствата на 
фондовите што ги формирале корисници на опште-
ствен имот; освен износите исплатени за инвестиции 
и лични доходи. 

Член 6 
Не влегуваат во основицата за пресметување на 

придонесот за Скопје од средствата за материјални 
расходи на општата потрошувачка износите испла-
тени на име: 

1) издржување на штитеници во социјалните 
установи и домови; 

2) социјална помош од траен или повремен ка-
рактер, помош на жртвите на фашистичкиот терор, 
помош на семејствата чии хранители се наоѓаат на 
отслужување на воениот рок; 

3) плаќање услуги на здравствените установи за 
лекување на сиромашни и социјално неосигурени 
лица, врз основа на важечките прописи; 

4) примања на воените инвалиди од војните и 
нивната здравствена заштита; 

5) надоместоци на носителите на Партизанска 
споменица 1941 видина и други одликувања; 

6) стипендии; 
7) сите дополнителни средства (дотации) и други 

давања на непосредните корисници на општествен 
имот на кои им се обезбедуваат средства за вршење 

на нивната дејност, а кои инаку го пресметуваат 
и го плаќаат овој придонес; 

8) регреси и премии, како и сите средства пред-
видени во сојузниот буџет за интервенции во сто-
панството; 

9) обврски по заеми и гаранции; 
10) членарини и придонеси за меѓународни ор-

ганизации; 
И) издвоени средства по претсметките и финан-

сиските планови на обврзниците на овој придонес 
на име уплата на амортизацијата на нивните основ-
ни средства; 

12) лични доходи што се плаќаат од средствата 
за материјални трошоци и од средствата предви-
дени за посебни намени; 

13) издатоци на установите за исхрана и облека, 
што овие им ги даваат на учениците, студентите, 
децата, старите и пензионерите; 

14) издатоци на училиштата — за набавка на 
материјали за изведување настава и практична ра-
бота со учениците во училиштата; 

15) средства наменети за отстранување после-
дици од поплави во Социјалистичка Република 
Хрватска и Социјалистичка Република Словенија 
во октомври 1964 година и средства за отстрану-
вање последици од земјотресите во Скопје и Сла-
вонски Брод. 

Член 7 
Придонес за Скопје од личниот доход од ра-

ботен однос плаќаат корисниците на општествен 
имот по стопа од 1°/о. 

Основица за плаќање на придонесот за Скопје од 
ставот 1 на овој член е износот кој служи за пре-
сметување и плаќање на придонесот од личниот 
доход од работен однос. 

Член 8 
Придонес за Скопје од наплатените износи на 

придонесот од личниот доход според членот 1 точка 
4 на овој закон, плаќаат општествено-политичките 
заедници по стопа од 2%. 

Основица за плакање на придонесот за Скопје 
од ставот 1 на овој член е вкупниот износ на на-
платените придонеси од личниот доход од земјо-
делска дејност, од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности и од самостојно вршење 
интелектуални услуги. 

Член 9 
На средствата од чл. 2 и 3 став 2, зголемени 

односно намалени врз основа на чл. 4 и 5 од Зако-
нот за вкупниот износ на средствата со кои опште-
ствената заедница учествува во обновата и изград-
бата на Скопје, како и на други средства што се 
даваат за обнова и изградба на Скопје, не се пла-
ќаат придонесите за Скопје од членот 1 на овој 
закон. 

Организациите на Југословенскиот црвен крст 
го плаќаат само придонесот за Скопје од членот 1 
точка 3 на овој закон. 

Член 10 
Поблиски прописи за начинот на утврдување на 

основицата за плаќање на придонесите за Скопје 
од членот 1 на овој закон, за начинот на нивното 
пресметување и за роковите и начинот на нивното 
уплатување и евидентирање пропишува, по потреба, 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1965 година. 
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709. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ И БАНКИТЕ ЗА 
ОТПИШАНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

давање надоместок на општествените фондови и 
банките за отпишаните кредити и за регулирање на 
кредитните односи на работните организации и гра-
ѓаните на територијата на град Скопје, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 25 декември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 25 декември 1964 година. 

П.Р. бр. 106« 
26 декември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ И 
БАНКИТЕ ЗА ОТПИШАНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Законот за давање надоместок на опште-

ствените фондови и банките за отпишаните кредити 
и за регулирање на кредитните односи на работните 
организации и граѓаните на територијата на град 
Скопје („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63) во чле-
нот 4 ставот 3 се менува и гласи: 

„Стопанската организација ќе и поднесе на бан-
ката к а ј која има кредит барање за отпишување на 
кредитот до 31 декември 1964 година." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Банките ќе му поднесат на Фондот за обнова 

и изградба на Скопје односно на Собранието на град 
Скопје барање за надоместок на отпишаните кре-
дити до 31 март 1965 година." 

Член 3 
Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„Барање за отпишување на кредитот корисни-

кот на кредитот може да поднесе до 31 декември 
1964 година." 

Член 4 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Банките и стопанските организации ќе го утвр-

дат вкупниот износ на отпишаните кредити во сми-
сла на чл. 10 и 11 од овој закон и на Фондот за 
обнова и изградба на Скопје односно на Собранието 
на град Скопје ќе му поднесат барање за надоме-
сток на отпишаните износи до 31 март 1965 година." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

710. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
ЈЗ^зната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 25 декември 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 25 декември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата што се формираат според членот 7 став 
1 од Законит за стопанско-планските мерки во 1964 
година ќ се дава на Југословенската зехмјоделска 
банка кредит во износ од 2 ООО милиони динари. 

2. Средствата на кредитот од точката 1 на оваа 
одлука Југословенската земјоделска банка ќе ги 
употреби за давање кредити на земјоделските ор-
ганизации за набавка до крајот на 1964 година на 
земјоделска механизација . 

Средствата од наплатените ануитети по креди-
тите од ставот 1 на оваа точка Југословенската 
земјоделска банка ќе ги уплатува во корист на смет-
ката на стопанските резерви на федерацијата . 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 197 

26 декември 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

711. 
Врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 24/59 и 13/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА 
ТАРИФА 

Член 1 
Во Уредбата за Привремената општа царинска 

тарифа („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/62, 16/62, 
42/62, 49/62 и 4/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/64 и 30/64) во членот 13 точка 2 ставот 1 се менува 
и гласи: 

„2) на предметите што патниците ги внесуваат 
од странство за свои лични потреби, за потребите 
на своето домаќинство и за подароци, до вкупната 
вредност од 30.000 динари, а во количини кои очи-
гледно не се наменети за продажба". 

Ставот 3 се брише. 
Во точката 5 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„5) на предметите за облекување, домаќинство 

и неопходен стопански инвентар, освен на мотор-
ните возила, што ќе ги увезат југословенски и 
странски држав јани што се доселуваат заради по-
стојано населување во Југославија, а во количини 
кои очигледно не се наменети за продажба. 

Југословенските држав јани можат да ја корис-
тат повластицата од ставот 1 на оваа точка ако се 
иселиле од Југославија врз основа на одобрение од 
надлежниот орган или биле населени во странство 
до 21 март 1962 година, а странските држав јани — 
ако добиле одобрение од надлежниот орган за на -
селување во Југославија." 

Точ. 6 и 18 се бришат. 
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Член 2 
Во членот 22 по зборовите: „царинската линија" 

запирката и зборовите: „како и на увезените стоки 
што на тој ден ќе бидат под царински надзор" се 
бришат. 

Член 3 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за утврдување на царин-

ската основица и за начинот на остварување на пра-
вото на ослободување од плаќање царина донесува 
сојузниот секретар за финансии. Објасненија за 
примена на одделни тарифни броеви од Привреме-
ната општа царинска тарифа дава Управата за ца-
рини." 

Член 4 
Во Привремената општа царинска тарифа се 

вршат следните измени: 
1) во тар. бр. 27.10 точка 4 над бројот 40 и во 

тар. бр. 20.25 точка 3 над бројот 15, се додава знак 
за фуснота; 

2) тар. бр. 29.27 се менува и гласи: 
„29.27 Нитрилни соединенија: 
1) Акрилонитрин мономер — — — 10 5 
2) Друго — — — — — — — 20 15"; 
3) во тар. бр. 39.01 точката 6 се брише, а досе-

гашната точка 7 станува точка 6; 
4) во тар. бр. 48.01 во точката 1 одредбата под 

а) се менува и гласи: 
„а) натрон, за кабли — — — — — 30 20", 
По одредбата под а) се додава нова одредба под 

б), која гласи: 
,,б) натрон, за амбалажа — — — 40 30". 
Досегашните одредби под б) до з) стануваат од-

редби под в) до ѕ); 
5) во тар. бр. 51.01 точ. 1, 2 и 3 над бројот 28 

се додава знак за фуснота, а на крајот на колоната 
се додава знак за фуснота и текст на фуснотата, 
кој гласи: 

„На стоките од овој тар. број може да се при-
мени членот 15 од Уредбата за Привремената општа 
царинска тарифа."; 

6) во тар. број 56.01 точ. 1, 2 и 3 над бројот 
28 се додава знак за фуснота а на крајот на коло-

I ната се додава знак за фуснота и текст на фусно-
тата, кој гласи: 

„На стоките од овој тар. број може да се при-
мени членот 15 од Уредбата за Привремената општа 
царинска тарифа."; 

7) во тар. број 56.04 точ. 1, 2 и 3 над бројот 28 
се додава знак за фуснота, а на крајот на колоната 
се додава знак за фуснота и текст на фуснотата, 
кој гласи: 

„На стоките од овој тар. број може да се при-
мени членот 15 од Уредбата за Привремената општа 
царинска тарифа."; 

8) во тар. број 89.01 по точката 5 се додава 
нова точка 6, која гласи: 

„6) спортски чамци за веслање, кајакарење и 
каноистика, изработени од специјално дрво или пла-
стична маса — — — — — — — — 30 20". 

Досегашната точка 6 станува точка 7; 
9) во фуснотите кон тар. бр. 84.31 точка 1, тар. 

бр. 84.43 точ. 1, 2 и 3 тар. бр. 84.44 точ. 1, 2, 3, 4, 
5 и 7 зборовите: „31 декември 1964 година" се заме-
нуваат со зборовите: „31 декември 1965 година". Во 
овие фусноти се додава нов став 2, кој гласи: 

„Овие стопи ќе се применуваат врз стоките што 
се увезуваат врз основа на договорите за купопро-
дажба склучени и пријавени на Народната банка до 
31 јануари 1964 година." 

Член 5 
Одредбите на о>ваа уредба за измени во точката 

2 став 1 и точката 5 и за престанок на важењето 
ла точката 6 од членот 13 на Уредбата за Привре-
мената општа царинска тарифа ќе се применуваат 
од 1 април 1965 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 176 
17 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 
712. 

Врз основа на членот 40 став 3 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните ^Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/64) Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА КОИ СЕ СМЕТААТ 
КАКО ЛИЧЕН ДОХОД ОД КОЈ СЕ ПЛАКА ПРИ-
ДОНЕС ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗА ПАРИЧНИТЕ 
ПРИМАЊА КОИ ПРЕТСТАВУВААТ НАДОМЕ-

СТОК НА ФАКТИЧНИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Како личен доход од кој се плаќа придонес 
од личниот доход од работен однос (во понатамош-
ниот текст: придонес од работен однос) се сметаат 
сите парични примања остварени со работа к а ј др-
жавни органи, работни и други организации и при-
ватни работодавци, без оглед на тоа на товар на 
кои средства се исплатуваат. 

Паричните примања остварени за предавања 
вон редовно работно време на курсевите и семина-
рите што ги организираат работничките и народни-
те универзитети и организациите на Југословенски-
от црвен крст заради стручно издигање, културно-
-просветно и здравствено-социјално просветување, 
кои немаат карактер на школа односно на кои не 
се стекнуваат квалификации што имаат карактер на 
школска спрема, не се сметаат како примања од кои 
се плаќа придонес од работен однос. 

2. Како парични примања кои претставуваат на-
доместок на фактичните трошоци од кои не се плаќа 
придонес од работен однос се сметаат примањата 
на работниците во пари на име надоместок на тро-
шоци направени во вршење работи од името и за 
сметка на исплатителот на надоместокот, утврдени 
со правилникот на државниот орган, работната и 
друга организација, и тоа: 

1) трошоците за личен превоз или надоместок 
кој се дава наместо трошоците за личен превоз на 
работниците при службено патување и работа на 
терен, при доделување на работа во друго место или 
на граничен премин, како и во случај на упатува-
ње во друго место заради усовршување; 

2) трошоците за личен превоз и други трошоци 
во врска со преселување на работникот и членовите 
на неговото потесно семејство од едно место во дру-
го, како и други надоместоци што се даваат во вр-
ска со преместувањето; 

3) надоместоците за превоз на работниците со 
јавни превозни средства на работа и од работа; 

4) дневниците, надоместоците за работа на терен, 
надоместоците поради одвоен живот од семејството, 
надоместоците поради доделување на работа во дру-
го место или на граничен премин, надоместоците 
поради упатување во друго место заради усовршу-
вање, надоместоците за привремено сместување на 
работниците кои од службата во странство се вра-
ќаат во Југославија; 

5) отпремнините на воените лица што им се да-
ваат при престанокот на активната служба; 

6) надоместоците на воените лица за зголемено 
трошење на облекувачка опрема и надоместоците 
на новопроизведените офицери и подофицери за 
купување на опрема за облека. 

3. Паричните примања на работниците што не се 
наведени во точката 1 став 2 и точката 2 од оваа од-
лука се сметаат како личен доход од кој се плаќа 
придонес од работен однос. 



Страна 930 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 30 декември 1964 
1 

4. Оваа одлука ќе се применува од денот на 
почетокот на применувањето на прописите на ori-
штествено-политичките заедници за утврдување на 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
прописите за стопите на тој придонес, освен одред-
бата на ставот 2 точка 1 на оваа одлука која ќе се 
применува од 1 јануари 1965 година, 

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

P. п. бр. 177 
17 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

713. 
Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-полигичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), во 
спогодба со сојузниот секретар за буџет и органи-
зација на управата, сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦ И 

1. Со оваа наредба се определува уплатата на 
приходите на буџетите на општествено-полш инките 
заедници, како и уплатата на приходите на фон-
довите. 

Приходите на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници и приходите на фондовите се 
уплатуваат ка ј Службата на општественото кни-
говодство при Народната банка на Југославија на 
сметките што се определуваат со оваа наредба. 

I. ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 
2. Данокот на промет се уплатува, и тоа: 
а) општиот данок на промет: 
1) на сметката бр. 840-10-01 — Општ данок на 

промет од трговски претпријатија и други органи-
зации на големе; 

2) на сметката бр. 840-10-02 — Општ данок на 
промет од надворешнотрговски претпријатија и од 
други увозници, освен граѓаните; 

3) на сметката бр. 840-10-03 — Општ данок на 
промет од трговски и други организации на надо-
местоци за трговски услуги; 

б) сојузниот данок на промет: 
4) на сметката бр. 840-11-01 — Сојузен данок 

на промет од стопански организации според делот 
II од Тарифата за данокот на промет; 

5) на сметката бр. 840-11-02 — Сојузен данок 
на промет од државни органи, установи и опште-
ствени организации; 

6) на сметката бр. 840-11-03 — Сојузен данок на 
проглет на заеми и кредити; 

7) на сметката бр 840-11-04 — Сојузен данок на 
промет на инвестициона опрема при увозот — од 
стопански организации; 

8) на сметката бр, 840-11-05 — Сојузен данок 
на промет на други стоки при увозот — од стопански 
организации; 

9) на сметката бр. 840-11-06 — Сојузен данок на 
промет при увозот — од други увозници, освер. сто-
панските организации. 

На сметката бр. 840-11-06 се уплатува сојузниот 
данок на промет наплатен од државни органи, уста-
нови, општествени организации, граѓани и граѓански 
правни лица, освен од стопански организации; 

10) на сметката бр, 840-11-07 — Сојузен данок 
на промет на моторни возила — тар. бр. 1 дел 
III од Тарифата за данокот на промет; 

11) на сметката бр. 840-11-08 — Сојузен данок 
на промет на набавка на мебел и др. за канцеларии 
— тар. бр. 2 дел III од Тарифата за данокот на 
промет; 

12) на сметката бр. 840-12-01 — Сојузен данок 
на промет на природна ракија од производство на 
индивидуални производители. 

На сметката бр. 840-12-01 го уплатуваат да-
нокот на промет и стопанските организации што се 
должни да платат данок на промет при купува-
њето на природна ракија од производство на ин-
дивидуални производители; 

13) на сметката бр. 840-12-02 — Сојузен данок 
на промет на природна ракија производство на 
други производители, освен индивидуалните; 

14) на сметката бр. 840-13-01 — Сојузен данок 
на промет на менични вредносници; 

15) на сметката бр. 840-13-02 — Сојузен данок на 
промет на недвижности и права; 

16) на сметката бр. 840-13-03 — Сојузен данок 
на промет од граѓани и приватни правни лица кои 
не се задолжуваат по распоред — наплатен со за-
пирање; 

17) на сметката бр. 840-13-04 — Сојузен даноќ 
на промет на моторни возила во граѓанска сопстве-
ност, наплатен на прометот на патнички автомобили 
кои при увозот биле ослободени од данок на промет; 

в) републичкиот данок на промет: 
18) на сметката бр. 840-13-05 — Републички 

данок на промет од индивидуални производители 
на хмел; 

г) општинскиот данок на промет: 
19) на сметката бр. 840-13-06 — Општински да-

нок на промет во трговија на мало, освен на про-
метот на алкохолни пијачки; 

20) на сметката бр. 840-13-07 — Општински данок 
на промет на алкохолгш пијачки во трговијата на 
мало, освен на прометот на природно вино; 

21) на сметката бр. 840-13-08 — Општински 
данок на промет на природно вино во трговијата на 
мало; 

22) на сметката бр. 840-13—09 — Општински 
данок на промет на алкохолни пијачки во уго-
стителство, освен на прометот на природно вино; 

23) на сметката бр. 840-13-10 — Општински да-
нок на промет на природно вино во угостителство; 

24) на сметката бр. 840-13-11 — Општински 
данок на промет на пиво во трговијата на мало; 

25) на сметката бр, 840-13-12 — Општински 
данок на промет на пиво во угостителството; 

26) на сметката бр. 840-14-01 — Општински 
данок на промет од стопански и други организации. 

На сметката бр. 840-14-01 се уплатува општин-
скиот данок на промет според точката I дел V 
од Тарифата за данокот на промет, освен данокот 
на промет на алкохолни пијачки и данок на промет 
на недвижности и права; 

27) на сметката бр, 840-14-02 — Општински 
данок на промет на недвижности и права; 

28) на сметката бр. 840-14-03 — Општински данок 
на промет на природно вино и ракија производство 
на индивидуални производители; 

29) на сметката бр 840-14-04 — Општински да-
нок на промет од граѓани и приватни правни лица 
кои не се задолжуваат по распоред — наплатен со 
запирање. 

Во сите други случаи данокот на промет од 
граѓани и приватни правни лица (сојузниот и оп-
штинскиот) се уплатува на збирната — преодната 
сметка на придонесите и даноците на граѓаните од 
точката 11 на оваа наредба. 

3, Царините се уплатуваат, и тоа: 
30) на сметката бр. 840-15-01 — Царини од 

стопански организации; 
31) на сметката бр. 840-15-02 — Царини од др-

жавни органи, установи, општествени организации 
и други општествено-правни лица; 
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32) на сметката бр. 840-15-03 — Царини од гра-
ѓани и приватни правни лица; 

33) на сметката бр, 840-15-04 — Давачки за ца-
ринско евидентирање. 

4. Придонесите од доходот на стопанските ор-
ганизации се уплатуваат, и тоа: 

34) на сметката бр. 840-16-01 — Придонес од 
доходот на стопанските организации што и при-
паѓа на федерацијата, освен придонесите од одред-
бите под 98 и 9$ на оваа наредба; 

35) на сметката бр. 840-17-01 — Придонес од 
доходот на стопанските организации што и припаѓа 
на општината. 

На сметката бр. 840-17-01 се уплатува придо-
несот од доходот што го плаќаат комунални сто-
пански организации, стопански организации на 
услужното занаетчиство, угостителски стопански 
организации и помали трговски стопански органи-
зации (член 27 став 1 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62, 12/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64). 

Придонесот од доходот на стопанските органи-
зации наменет за определени фондови или за други 
цели надвор од стопанската организација се уплату-
ва на сметката од одредбите под 98 и 99 на оваа 
наредба. 

5. Придонесите од поранешните години се уп-
латуваат, и тоа: 

36) на сметката бр. 840-18-01 — Придонес на 
ћонредниот приход на стопанските организации; 

37) на сметката бр. 840-18-02 — Руднички при-
донес за експлоатација на нафта; 

38) на сметката бр. 840-18-03 — Руднички при-
донес за експлоатација на другото рудно богатство. 

6. Придонесите од личниот доход се уплатуваат, 
и тоа: 

а) придонесите од личниот доход од работен 
однос: 

39) на сметката бр. 840-19-01 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос остварен ка ј стопански 
организации; 

40) на сметката бр. 840-19-02 — Придонес од 
личниот доход од работен однос остварен Itaj др-
жавни органи, установи и општествени органи-
зации. 

На сметките од одредбите под 39 и 40 на оваа 
наредба се уплатуваат и придонесите од личниот 
доход од работен однос остварени ка ј југословенски 
претставништва или организации во странство (член 
45 од Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64) 
зависну од тоа дали е остварен к а ј стопански .ор-
ганизации, државни органи, установи или опште-
ствени организации; 

41) на сметката бр. 840-19-03 — Придонес од 
личниот доход од работен однос остварен ка ј гра-
ѓани и приватни правни лица« 

На сметката бр 840-19-03 се уплатува и придо-
несот од личниот доход од работен однос остварен 
ка ј дипломатски и конзуларни претставништва и к а ј 
странски организации (работодавци) од наши и 
странски државјани, за работа извршена во земјата 
(чл. 46 и 48 од Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните); 

42) на сметката бр. 840-21-01 — Придонес од 
личниот доход од работен однос кој се плаќа во 
паушален износ. 

Исплатителите на придонесот од личниот доход 
од работен однос вршат уплати во корист на 
соодветните сметки на оние општини на чие под-
рачЈе се наоѓа живеалиштето на работникот од чиј 
личен доход се плаќаат овие придонеси како е тоа 
предвидено со одредбите од членот 43 на Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните. 

По исклучок од одредбата од претходниот став. 
придонесот од личниот доход од работен однос 

наплатен од личниот доход од работен однос на 
работник, чие живеалиште е на подрачјето на 
општината што се наоѓа во состав на град, се упла-
тува на заедничката збирна сметка — ако собра-
нието на градот, со согласност од сите општини во 
состав на градот, донесе таква одлука. За уплатата 
на тие придонеси Службата на општественото кни-
говодство ќе отвори збирни сметки, и тоа: 

43) заедничка збирна сметка на придонесот од 
личниот доход од работен однос — на подрачјето 
на градот — остварен ка ј стопански организации; 

44) заедничка збирна сметка на придонесот од 
личниот доход од работен однос — на подрачјето на 
градот — остварен к а ј државни органи, установи и 
општествени организации. 

Распоредот (празнењето на сметките) на придо-
несите од работен однос уплатени на заеднички 
збирни сметки ќе го врши Службата на општестве-
ното книговодство во корист на федерацијата и ре-
публиките според пропишаните стопи, а преостана-
тиот дел — на начинот определен со одлука на 
градот; 

б) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност: 

45) на сметката бр. 840-20-01 — Придонес од лич-
ниот доход од земјоделска дејност на приходите од 
шуми кој се пресметува според друга основица, а не 
според катастарскиот приход; 

в) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански и други 
дејности: 

46) на сметката бр. 840-21-02 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење занаетчиски деј -
ности кој се плаќа во паушален износ; 

47) на сметката бр. 840-21-03 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење други стопански 
дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

48) на сметката бр. 840-21-04 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности во процент од секој пое-
динечно остварен бруто приход — наплатен со за-
пирање; 

49) на сметката бр. 840-21-05 — Придонес од 
самостојно вршење интелектуални услуги, кој се 
плаќа во паушален износ; 

50) на сметката бр. 840-22-01 — Придонес од лич-
ниот доход од странски превозници на патници и 
стоки; 

г) придонесот од личниот доход од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања; 

51) на сметката бр. 840-23-01 — Придонес од лич-
ниот доход од авторски права, патенти и технички 
унапредувања. 

Во сите други случаи придонесите од личниот 
доход на граѓаните и приватни правни лица ќе се 
уплатуваат на збирната — преодната сметка на при-
донесите и даноците на граѓаните од точката 11 на 
оваа наредба: 

д) Придонесот од вкупниот приход на граѓаните: 
52) на сметката бр. 840-2.1-06 — Придонес од 

вкупниот приход на граѓани. 
7. Придонесот за користење на градско земјиште 

се уплатува: 
53) на сметката бр. 840-21-07 — Придонес за ко-

ристење на градско земјиште. 
8. Данокот на наследство и подарок се уплатува: 
54) на сметката бр. 840-24-01 — Данок на наслед-

ство и подарок. 
9. Месниот самопридонес во пари се уплатува, 

и тоа: 
55) на сметката бр. 840-25-01 — Местен самопри-

донес во пари од индивидуални земјоделски про-
изводители; 

56) на сметката бр. 840-25-02 — Местен самопри-
донес во пари од други обврзници. 

10. Таксите се уплатуваат и тоа; 
а) сојузните такси: > 
57) на сметката бр. 840-26-01 — Конзуларни 

такси: 
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58) на сметката бр. 840-26-02 — Царински такси 
што се плаќаат во готови пари; 

59) на сметката бр. 840-26-03 — Такси на стран-
ски друмски моторни возила; 

б) републичките такси: 
60) на сметката бр. 840-27-01 — Административни 

такси; 
61) на сметката бр. 840-27-02 — Судски такси; 
в) општинските такси: 
62) на сметката бр. 840-28-01 — Административ-

ни такси; 
63) на сметката бр. 840-28-02 — Судски такси; 
64) на сметката бр. 840-28-03 — Комунални такси 

за престој во туристички места; 
65) на сметката бр. 840-28-04 ~ Други комунал-

ни такси. 
11) Придонесите и даноците што се плаќаат три-

месечно, а со кои граѓани и приватни правди лица 
се задолжуваат во годишен износ (член 2 став 1 точ. 
1 од Уредбата за книжење на придонесите и дано-
ците на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/64) се уплатуваат; 

66) на сметката бр. 840-29-01 Збирна преодна 
сметка на придонесите и даноците на граѓаните. 

На сметката бр. 840-29-01 се уплатуваат, и тоа: 
(1) придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност кој се пресметува спорд катастарскиот 
приход; 

(2) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност на приходите од шуми кој се пресметува 
според катастарскиот приход, а кој и припаѓа на фе-
дерацијата; 

(3) придонесот од .личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(4) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(5) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(6) данокот на приходот от згради на индиви-
дуални земјоделски производители; 

(7) данок на приход од згради на други обврз-
ници ; 

(8) данок на приход од имот и имотни права; 
(9) данок на орудија за производство во земјо-

делството; 
(10) данок на хибридна лоза; 
(11) данок на приход остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица од земјоделска 
дејност; 

(12) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа на други лица од самостојно 
вршење на занаетчиски дејности; 

(13) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа на други лица од самостојно 
вршење на други стопански дејности;-

(14) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа на други лица од интелекту-
ални услуги; 

(15) општ данок на промет од приватни зана-, 
етчиски дејности и други самостојни занимања — 
долг од поранешните години; 

(16) сојузен данок на промет од самостојно вр-
шење занаетчиски дејности; 

(17) сојузен данок на промет од самостојно вр-
шење на други стопански дејности, освен занает-
чиски и транспортни услуги со друмска вози: а; 

(18) сојузен данок на промет на транспортни 
услуги со друмски возила; 

(19) општински данок на промет од самостојно 
вршење на занаетчиски дејности; 

(20) општински данок на промет од самостојно 
вршење на други стопански дејности, освен данокот 
на промет на алкохолни пијачки во приватно у-
гостителство; 

(21) општински данок на промет на алкохолни 
пијачки во приватно угостителство; 

(22) општински данок на промет од самостојно 
вршење на интелектуални услуги; 

(23) придонес за основното здравствено осигуру-
вање/ на индивидуалните земјоделски производи-
тели; 

(24) придонес за проширено здравствено оси-
гурување на индивидуалните земјоделски произво-
дители; 

(25) воден придонес; 
(26) интереси; 
(27) трошоци за присилна наплата. 
За придонесите и даноците на граѓаните и при-

ватните правни лица наведени во одредбата под бб 
од оваа наредба, Службата на општественото книго-
водство во рамките на збирната — преодна сметка ќе 
отвори посебни сметки. 

Покрај наведените придонеси и даноци на оваа 
збирна — преодна сметка се уплатуваат и другите 
давања на граѓани и приватни правни лица со кои 
се задолжуваат во годишен износ, а ги плаќаат три-
месечно. За таквите приходи Службата на опште-
ственото книговодство, на барање од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите, ќе отвори посебни сметки во рамките на зби-
рната — преодна сметка. 

Прокнижување на придонесите, даноците и дру-
гите давања на граѓаните и приватни правни лица 
од збирната — преодна сметка врз одделни сметки 
што се отворени во рамките на збирната — преодна 
сметка, ќе врши Службата на општественото кни-
говодство според видовите на придонесите и дано-
ците, а врз основа на вирманскиот налог од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите (член 10 од Уредбата за. книженото на 
придонесите и даноците на граѓаните). 

За отворените сметки за прекнижување на при-
донесите и даноците и другите давања на граѓани 
и приватни правни лица, Службата на општестве-
ното книговодство ќе го извести општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на финансиите. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите во спогодба со корисни-
ците на- придонесот за здравствено осигурување на 
индивидуалните земјоделски производители и на 
водниот придонес, одлучи уплата на тие придонеси 
да не се врши на збирната — преодна сметка бр. 
840-20-01 туку на посебни уплатни сметки, уплатата 
на тие придонеси ќе се врши на сметките од одред-
бите под 125, 126 и 127 од ова наредба. 

12. Приходите на државните органи се уплату-
ваат, и тоа: 

67) на сметката бр. 840-30-01 — Приходи на со-
јузните државни органи; 

68) на сметката бр. 840-31-01 — Приходи на ре-
публичките државни органи; 

69) на сметката бр. 840-32-01 — Приходи на по-
краинските државни органи; 

70) на сметката бр. 840-33-01 — Приходи на око-
лиските државни органи; 

71) на сметката бр. 840-34-01 — Приходи на оп-
штинските државни органи. 

13. Другите приходи се уплатуваат, и тоа: 
а) други сојузни приходи: 
72) на сметката бр. 840-35-01 — Други сојузни 

приходи — казни; 
73) на сметката бр. 840-35-02 — Други сојузни 

приходи — непредвидени и вонредни приходи; 
б» други републички приходи: 
74) на сметката бр. 840-36-01 — Други републич-

ки приходи — казни. 
На сметката бр, 840-36-01 се уплатуваат и при-

ходите од казни што се наплатуваат според членот 
89 од Законот за извршувањето на кривичните санк-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/64) и според 
Основниот закон за прекршоците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/59). Уплатените приходи од казни 
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посебно ќе се евиндетираат според основите за на-
плата во рамките на оваа сметка; 

75) на сметката бр. 840-36-02 — Други републич-
ки приходи — непредвидени и вонредни приходи; 

в) други покраински приходи: 
76) на сметката бр. 840-37-01 — Други покра-

ински приходи — казни; 
77) на сметката бр. 840-37-02 — Други покраин-

ски приходи — непредвидени и вонредни приходи; 
г) други околиски приходи: 
78) на сметката бр. 840-38-01 —• Други околиски 

приходи — казни; 
79) на сметката бр. 840-38-02 — Други околиски 

приходи — непредвидени и вонредни приходи; 
д) други општински приходи: 
80) на сметката бр. 840-39-01 — Други општин-

ски приходи — казни; 
81) на сметката бр. 840-39-02 — Други општин-

ски приходи — непредвидени и вонредни приходи. 
14. Приходите од претходната година се упла-

туваат, и тоа: 
82) на сметката бр. 840-35-03 — Сојузни приходи 

од претходната година: 
83) на сметката бр. 840-36-03 — Републички при-

ходи од претходната година: 
84) на сметката бр. 840-37-03 — Покраински при-

ходи од претходната година; 
85) на сметката бр. 840-38-03 — Околиски при-

ходи од претходната година; 
86) на сметката бр. 840-39-03 — Општински при-

ходи од претходната година. 
На сметките од одредбите под 82 до 86 на оваа 

наредба ќе се врши уплата на приходите што поте-
куваат од поранешните години, како и враќање на 
непотрошените средства по исплатите извршени во 
поранешните години. Враќањето на непотрошените 
средства ќе се евидентира посебно во рамките на 
овие уплатни сметки; 

87) на сметката бр. 840-40-01 — Заеднички при-
ходи. 

На сметката бр. 840-40-01 ќе се книжат заеднич-
ките буџетски приходи на општествено-политичките 
заедници од членот 26 на Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи што потеку-
ваат од 1964 година а ќе се остварат по 31 декември 
И)64 година. Респределбата на овие приходи во корист 
на општествен^-политичките заедници ќе ја врши 
Службата на општественото книговодство според 
прописите и инструментите што важеле во 1964 го-
дина (по одредбата од членот 158 на Основниот 
закон за финансирањето на општествено-политич-
ките заедници). 

15. Дополнителниот придонес за буџетите од 
личниот доход на работниците се уплатува: 

88) на сметката бр. 840-41-01 — Дополнителен 
придонес за буџетите од личниот доход на работ-
ниците. 

И. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ 

16. Интересите на фондовите во стопанството се 
уплатуваат, и тоа: 

89) на сметката бр. 840-60-01 — Интерес на фон-
довите во стопанството; 

90) на сметката бр. 840-60-02 — Интерес на сред-
ствата на општествените инвестициони фондови на 
општествено-политичките заедници, што потекуваат 
ОЈ поранешните години; 

91) на сметката бр. 840-60-03 — Интерес на де-
ловниот фонд на комуналните стопански организа-
ции и стопанските организации на услужното за-
наетчиство, освен градежното. 

На сметката бр. 840-60-03 го уплатуваат интере-
сот на деловниот фонд комуналните стопански ор-
ганизации и стопанските организации на услужното 
занаетчиство, освен градежното, ако тие организа-
ции на редовен начин го пресметуваат придонесот 

од доходот и интересот на деловниот фонд. Ако овие 
организации плаќаат придонес од доходот во пау-
шален износ, тој придонес содржи и интерес на дел-
овниот фонд и се уплатува на сметката бр. 840-17-01. 

17. Придонесот за општествените инвестициони 
фондови од делот на чистиот приход издвоен во де-
ловниот фонд и во фондот на заедничката потрошу-
вачка се уплатува: 

92) на сметката бр. 840-61-01 — Придонес за 
општествените инвестициони фондови од делот на 
чистиот приход издвоен во.деловниот фонд и фон-
дот на заедничката потрошувачка, кој потекува од 
поранешните години. 

18. Надоместокот за искористување на земјодел-
ско земјиште се уплатува: 

93) на сметката бр. 840-62-01 — Надоместок за 
искористување на земјоделско земјиште 

19. Придонесот за заедничките резерви на сто-
панските организации се уплатува, и тоа: 

94) на сметката бр. 840-63-01 — Придонес за 
заедничките резерви на стопанските организации по 
стопата од 3%; 

95) на сметката бр. 840-63-02 — Придонес за заед-
ничките резерви на стопанските организации по по-
качена стопа, над 3% освен паушалисти; 

96) на сметката бр. 840-63-03 — Придонес за за-
едничките резерви на стопанските организации — 
паушалисти. 

На сметката бр. 840-63-03 уплатуваат придонес 
за заедничките резерви стопанските организации 
што своите обрвски спрема општествената заедница 
ги плаќаат во паугцален износ. 

20. Придонесот од доходот на претпријатијата 
за изнајмување и растурање на филмови се 
уплатува: 

97) на сметката бр. 840-64-01 — Придонес од до-
ходот на претпријатијата за изнајмување и расту-
рање на филмови 

21. Придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации пресметан од доходот остварен од печа-
тарската дејност се уплатува* 

98) на сметката бр. 840-65-01 — Придонес од 
доходот на стопанските организации пресметан од 
доходот остварен од печатарската дејност. 

22. Придонесот од доходот на здравствените 
установи и аптеките се уплатува: 

99) на сметката бр 840-66-01 — Придонес од 
доходот на здравствените установи и аптеките. 

На сметката бр. 840-66-01 — Придонес од дохо-
дот на здравствените установи и аптеките се вне-
сува во корист на општинскиот здравствен инве-
стиционен фонд 

23. Придонесот од прометот на филмови и при-
донесот од надоместоците за изнајмени увезени 
филмови се уплатува, и тоа: 

100) на сметката бр 840-67-01 — Придонес од 
прометот на филмови; 

101) на сметката бр. 840-67-02 — Придонес од 
надоместоците за изнајмени увезени филмови. 

24. Разликата во цената се уплатува: 
102) на сметката бр. 840-68-01 — Разлика во 

цената според членот 34 од Законот за пазарната 
инспекција. 

25. Надоместоците и паричните казни што му 
припаѓаат на фондот за патишта се уплатуваат, 
и тоа: 

103) на сметката бр. 840-69-01 — Надоместоци 
за јавни патишта на друмски моторни возила; 

104) на сметката бр. 840-69-02 — Надоместоци 
за јавни патишта на друмски запрежни возила; 

105) на сметката бр. 840-69-03 — Парични каз-
ни за прекршоци според сообраќајни прописи и 
Основниот закон за јавните патишта; 

106) на сметката бр. 840-69-04 — Парични каз-
ни за стопански престапи според чл. 117 и 121 од 
Законот за стопанските престапи; 

107) на сметката бр, 840-69-05 — Парични каз-
ни за стопански престари според одредбата од За-
конов за претпријатијата за патишта. 
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26. Надоместокот од сопствениците на мотори и 
запрежни возила се уплатува: 

108) на сметката бр. 840-70-01 — Надоместок 
од сопствениците на мотори и запрежни возила за 
одржување на чисто/ата на градот. 

27. Надоместокот за употреба или користење на 
води се уплатува: 

109) на сметката бр 840-71-01 — Надоместок од 
индустриски и рударски стопански организации за 
употреба или користење на води. 

28. Делот на премиите за осигурување од по-
жар се уплатува: 

110) на сметката бр. 840-72-01 — Дел од преми-
јата за осигурување од пожар, што му припаѓа на 
општинскиот противпожарен фонд, 

29. Придонесот за станбена изградба се упла-
тува, и тоа: 

111) на сметката- бр. 840-73-01 — Придонес за 
станбена изградба од стопански организации; 

112) на сметката бр. 840-73-02 — Придонес за 
станбена изградба од државни органи, установи и 
општествени организации. 

На сметката бр. 840-73-02 се уплатува и придо-
несот за станбена изградба (20%) кој се издвојува 
и се плаќа на примањата на активните подофице-
ри, офицери, воени службеници и граѓански лица 
на служба во Југословенската народна армија. Ос-
татокот на овој придонес (80°/о) ќе се уплатува на 
посебна сметка на Државниот секретаријат за на-
родна одбрана, што ќе ја определи Народната банка 
— Воен сервис; 

113) на сметката бр. 840-73-03 — Придонес за 
станбена изградба од други обврзници. 

На сметката бр 840-73-03 ќе го уплатуваат при-
донесот за станбена изградба банките, осигурител-
ните заводи и заедниците на осигурувањето, Југо-
словенската лотарија, куќните совети и слично; 

114) на сметката бр 840-74-01 — Придонес за 
станбена изградба од заедницата и од претприја-
тијата во состов на Заедницата на Југословенските 
железници; 

115) на сметката бр. 840-74-02 — Придонес за 
станбена изградба од заедницата и од претприја-
тијата во состав на Заедницата на Југословенски-
те пошти, телеграфи и телефони; 

116) на сметката бр. 840-74-03 — Придонес за 
станбена изградба од претпријатијата во состав на 
Здружението на стопанските организации на реч-
ниот сообраќај; 

117) на сметката бр. 840-74-04 — Придонес за 
станбена изградба од претпријатијата „Јадранска 
линиска пловидба'1. 

На сметките од одредбите под 114 до 117 на 
оваа наредба ќе го уплатуваат наведените органи-
зации вкупниот износ на придонесот за станбена 
изградба, а Службата на општественото книговод-
ство од тие сметки ќе ја извршува расподелбата на 
средствата.на дел кој му припаѓа на републичкиот 
фонд за станбена изградба (80°/о) и на дел што им 
припаѓа на општинските фондови за станбена из-
градба (20%). 

Исплатителите на личните доходи го уплату-
ваат придонесот за станбена изградба на збирната 
сметка на придонесот за станбена изградба на онаа 
општина на чие подрачје е живеалиштето на ра-
ботникот на чиј личен доход се пресметува тој 
придонес, Исплатителите на личните доходи од 
членот 6 став 3 на Правилникот за примена на За-
конот за придонесот за станбена изградба (.»Служ-
бен листа на ФНРЈ", бр. 21/61, 10/62 и 16'62) упла-
туваат 80% од тој придонес на посебна сметка на 
Државниот секретаријат за народна одбрана, а ис-
платите тите на личниот доход од членот 6 став 4 
на тој правилник го уплатуваат целиот износ на 
пресметаниот придонес на збирните сметки од од-
редбите под 114 до 117 на оваа наредба. 

По исклучок, ако во градовите поделени на 
општини градското односно околиското собрание, 
во смисла на членот 6 став 2 од Правилникот за 
примена на Законот за придонесот за станбена из-
градба, одлучи придонесот за станбена изградба 
кој им припаѓа на фондовите за станбена изград-
ба на одделни општини во состав на тој град, да се 
уплатува на посебна збирна сметка, средствата о-
ствареии на таа збирна сметка ќе се распределу-
ваат помеѓу општините на подрачјето на градот. 
Износот расподелен на таа збирна сметка од збир-
ните сметки од одредбите по 111 до 117 на оваа на-
редба, Службата на општественото книговодство 
по налозите што ги издава органот на управата на 
градското односно околнекого собрание надлежен 
за работите на финансиите врз основа на одлука 
од градското односно околиското собрание доне-
сена во согласност со општинските собранија, ќе го 
распореди на соодветните сметки односно фондови 
за станбена изградба на односните општини. 

При подигање од Службата на општественото 
книговодство на средствата за исплата на личните 
доходи (аконтации) во текот на еден месец, испла-
тителите на личните доходи што придонесот за 
станбена изградба, пресметан на личните доходи 
исплатени за претходниот месец го уплатиле на по-
веќе од пет посебни сметки на односните општини 
и фондови за станбена изградба, можат за нареден 
м)есец придонесот за станбена изградба, пресметан 
на подигнатите средства, привремено сумарно да го 
уплатат на својата посебна сметка ка ј онаа органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство ка ј која имаат жиро-сметка односно 
текушта сметка, со тоа во рок од 15 дена по исте-
кот на месецот да и поднесат на таа филијала на 
Службата на општественото книговодство вирман-
ски налози за распоред (уплатување) на припадни-
те износи во корист на сметките определени со оваа 
наредба, односно во корист на фондовите за стан-
бена изградба на кои им припаѓа тој придонес во 
смисла на чл. 6 и Па од Правилникот за примена 
на Законот за придонесот за станбена изградба. 

Ако исплатителите на личниот доход од ставот 
5 одредба под 117 на оваа наредба не и поднесат на 
Службата на општественото книговодство вирман-
ски налози за распоред на придонесот во корист на 
соодветните сметки односно фондови за станбена 
изградба во рок од 15 дена по истекот на месецот, 
спрема нив ќе се преземат мерките предвидени во 
одредбите на Правилникот- за периодичните • ппе-
сметки на стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/64). Покрај тоа, овие испла-
тител-и на личните доходи не можат да се користат 
со одредбите од ставот 5 додека не издадат вир-
мански налози за распоред на износот на уплате-
ниот придонес во корист на соодветните сметки на 
односните општини и додека не истекнат три ме-
сеци по месецот за кој дополнително се издадени 
вирмански налози. 

На збирните сметки од одредбите под 111 до 
117 на оваа наредба ќе се уплатува придонесот за 
станбена изградба по обврските за текуштата годи-
на, како и придонесот за станбена изградба по об-
врските до крајот на 1964 година, ако републиката 
не пропишала до 50% од пресметаниот придонес за 
станбена изградба за 1964 година да се уплатуваат 
во фондот за станбена изградба на општината на 
чие подрачје е седиштето на исплатителот на лич-
ниот доход. 

Ако републиката пропишала дел од придонесот 
за станбена изградба да се уплатува во седиштето 
на исплатителот на личниот доход, исплатителите 
на личните доходи кои придонесот за станбена из-
градба го уплатуваат за текуштата година на збир-
ните сметки од одредбите под 111 до ИЗ од оваа 
наредба, ќе го уплатуваат придонесот за станбена 
изградба по обврските за 1964 година на збирните 
сметки, освен придонесот за станбена изградба 
(20%) кој се издвојува и се плаќа на примањата на 
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активните подофицери, офицери, воени службени-
ци и граѓански лица на служба во Југословенската 
народна армија. Од придонесот за станбена изград-
ба по обврските за 1964 година кој се пресметува 
и се плаќа на примањата на активните подофицер 
ри, офицери, воени службеници граѓански лица 
на служба во Југословенската народна армија, (20% 
од вкупниот придонес) ќе се уплатува, и тоа: од 
50% (колку е определено со републички прописи) 
непосредно во корист на сметката бр. 647-04 на 
фондот за станбена изградба на општината на чие 
подрачје е седиштето на единицата на Југословен-
ската народна армија, а остатокот од тој дел (од 
20%) — на сметката бр. 647-04 на фондот за станбе-
на изградба на општината на чија територија е 
живеалиштето на припадникот на Југословенската 
народна армија на чии лични доходи е пресмета« 
тој придонес. 

Од придонесот за станбена изградба пресметан 
по обврските за 1964 година од страна на исплати-
телите на личните доходи кои во текуштата година 
го уплатуваат придонесот на сметките од одредбите 
под;114 до 117 на оваа наредба во републиките што 
пропишале до 50% од делот на придонесот во 1964 
година да се уплатува во корист на фондот за стан-
бена изградба на општината на чија територија е се-
диштето на исплатителот на личниот доход, ќе уп-
латуваат 80% придонес за станбена изградба непо-
средно во корист на републичкиот фонд за станбена 
изградба на републиката на чија територија е жи-
веалиштето на работникот, и тоа: 

а) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските железници — на 
сметката бр. 645-06; 

б) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони — на сметката бр. 645-07; 

в) Преприј ати јата зачленети во Здружението на 
стопанските организации на Речниот сообраќај — на 
сметката бр. 645-08; 

г) претпријатието „Јадранска линиска пловидба" 
— на сметката бр. 645-09. 

Од тој придонес 20% ќе уплатуваат: 
1) дел до 50% (од 20%) — во корист на општин-

скиот фонд за станбена изградба на општината на 
чија територија е седиштето на овие исплатители 
на личните доходи, и тоа: 

а) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Зеедницата на Југословенските железници — на 
сметката бр. 647-06; 

б) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони — на сметката бр. 647-07; 

в) претпријатијата зачленети во Здружението на 
стопанските организации на речниот сообраќај — 
на сметката бр. 647-08; 

г) препријатието „Јадранска линиска пловидба'1 

— на сметката бр. 647-09; 
2) остатокот на придонесот (од 20%) — во корист 

на општинскиот фонд за станбена изградба на оп-
штината на чија територија е живеалиштето на ра-
ботниците на овие исплатители на личните доходи, 
и тоа: 

а) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските железници — на 
на сметката бр. 647-08; 

б) Заедницата и претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските пошти телеграфи и 
телефони — на сметката бр. 647-07; 

в) претпријатијата зачленети во Здружението на 
стопанските организации на речниот сообраќај — 
на сметката бр. 647-08; 

г) претпријатието ,.Јадранска линиска пловидба" 
— на сметката бр. 647-09. 

30. Делот од закупнината за деловни простории 
и амортизација на зградите во општествена сопстве-
ност се уплатува, и тоа: 

118) на сметката бр. 840-75-01 — Дел од закуп-
нината за деловни простории, која му припаѓа на 
општинскиот фонд за станбена изградба; 

119) на сметката бр. 840-75-02 — Амортизација на 
згради во општествена сопственост, која му припаѓа 
на општинскиот фонд за станбена изградба. 

31. Придонесот за . социјално осигурување се у-
платува: 

120) на сметката бр. 847 — Придонес за соци-
јално осигурување. 

32. Придонесот за обнова и изградба на Скопје, 
се уплатува, и тоа: 

121) на сметката бр 840-76-01 — Придонес за 
Скопје од средствата наменети за инвестиции; 

122) на сметката бр. 840-76-02 — Придонес за 
Скопје од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка; 

123) на сметката бр. 840-76-03 — Придонес за 
Скопје од средствата од личниот доход од работен 
однос; 

124) на сметката бр. 840-76-04 — Придонес за 
Скопје од износот на придонесот од другите лични 
доходи, освен од работниот однос. 

33. Придонесе г за здравствено осигурување на 
индивидуалните земјоделски производители, ако не 
се плаќа на збирната — преодната сметка на придо-
несите и даноците на граѓаните од точката 11 на оваа 
наредба, се уплатува, и тоа: 

125) на сметката бр. 840-77-01 — Придонес за 
основно здравствено осигурување на индивидуални-
те земјоделски производители; 

126) на сметката бр 840-77-02 — Придонес за 
проширено здравствено осигурување на индивиду-
алните земјоделски производители. 

34. Водниот придонес, ако не се плаќа на збир-
ната — преодна сметка на придонесите и даноците 
на граѓаните од точката 11 на оваа наредба, се уп-
латува : 

127) на сметката бр. 840-78-01 — Воден придонес. 
35. Стопанските, задружните и општествените 

организации, државните органи, граѓаните и при-
ватните правни лица се должни данокот на промет 
и другите приходи запрени при исплатата на смет-
ките на граѓаните, да ги уплатат на соодветните 
сметки предвидени со оваа наредба. 

36. Обврзниците на придонесите даноците и 
другите уплатители, што ги уплатуваат приходите 
на сметките определени со оваа наредба, при упла-
тувањето на приходите н-i одвоените сметки се дол-
жни на уплатницата (образец за платен промет) од-
носно на вирманскиот Н^ЈТОГ (образец за платен про-
мет), покрај оперативниот број на филијалата на 
Службата на општественото книговодство да го 
напишат бројот и називот нд сметката и статистич-
ката ознака на општината предвидена во упатството 
на Службата на општественото книговодство. 

Службата на општественото книговодство к а ј 
која се врши уплатувањето на приходите е должна 
наведените ознаки да им ги соопшти на уплатите-
лите, 

37. Уплатените приходи на буџетите и фондо-
вите Службата на општественото книговодство ќе им 
ги распореди според определените инструменти (да-
ночни стопи и др.) и припадноста на приходите по-
меѓу општествено-политичките заедници, односно 
буџетите и фондовите, истовремено на сите корис -
ници на тие приходи секој 8 и 28 во месецот, како 
и на 31 декември. При испоставањето на налозите 
за распоредот на приходите, Службата на опште-
ственото книговодство ќе го означи и износот на 
вкупно наплатените приходи. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на барање на органот на управата надлежен 
за работите на финансиите на односната општестве-
но-политичката заедницата, Службата на општестве-
ното К Н И Г О В О Д С Т Р О , покрај редовниот распоред на 
уплатените приходи на буџетите и фондовите, т е. 
на 8 и 28. ден во месецот, ќе врши и вонредно рас-
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поредување на уплатените приходи на буџетите и 
фондовите, со тоа што општествено-политичката за -
едница што го барала вонредното распоредување ќе 
ги поднесува самата вкупните трошоци за услугите 
што ги повлекува таквото распоредување на уплате-
ните приходи. 

38 Приходите на буџетите на општествено-по-
литичките заедници односно ћрихо^ите на фондо-
вите, се евидентираат на нивните жиро-сметки по 
видови, форми, односно потформи на приходи, на 
начинот како се искажани тие приходи во буџетот 
односно во финансискиот план на фондот. 

39. Содржината на статистичките извештаи за 
остварените и распоредените приходи на буџетите 
и фондовите ќе ја пропише Службата на опште-
ственото книговодство, во спогодба со заинтереси-
раните сојузни органи на кои им се доставуваат тие 
извештаи, и ќе ги определи роковите за доставување 
на тие извештаи, 

40. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба издава, по потреба, Службата на општестве-
ното книговодство. 

41. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за сметките 
к а ј Службата на општественото книговодство на кои 
се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите 
и фондовите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/63 и 
11/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63, 26/63, 
46/63 и 6/64). 

42. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 5/1-400-112 
19 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

714. 

Врз основа на членот 182 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64), сојузниот секретар за ф и -
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СГУТЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Книжењето на придонесите, даноците, таксите 
и други давања на граѓаните и приватните правни 
лица (во понатамошниот текст: придонесите и дано-
ците на граѓаните) се врши на сметките според след-
ниот сметковен план: 

К Л А С А 0 
СМЕТКИ НА ПАРИЧНИОТ ПРОМЕТ (БЛАГАЈНА, 

БАНКА, ДЕПОЗИТ) 

00 — Благајна 
01 — Банка : 

010 — Збирна — преодна сметка на придоне-
сите^ и даноците на граѓаните што се 
плаќаат тримесечно, а со кои граѓаните 
се задолжуваат во годишен износ 

011 — Придонеси и даноци на граѓаните што 
се плаќаат во други (различни) рокови: 
ОНО — Придонеси што се плаќаат во 

други (различни) рокови: 
01100 — Придонес од личниот 

доход од земјоделска 
дејност на приходите 
од шуми, кој се пре-
сметува според друга 
основица а не според 
катастарскиот приход 

01101 — Придонес од личниот 
доход од самостојно 
вршење занаетчиски и 
други стопански деј но-
вости во процент од се-
кој поединечно оства-
рен бруто приход — 
наплатен со запирање 

01102 — Придонес од личниот 
доход од самостојно вр-
шење занаетчиски и 
други стопански дејно-
сти и од самостојно 
вршење интелектуал-
ни услуги, кои се пла-
ќаат во паушален износ 

01103 — Придонес од вкупниот 
приход на граѓаните 

01104 — Придонес од личниот 
доход од работен однос 

01105 — Придонес од личниот 
доход од авторски пра-
ва, патенти и технички 
унапредувања 

0111 — Даноци што се плаќаат во дру-
ги (различни) рокови: 
01110 — Данок на наследство и 

подарок 
01111 — Сојузен и општински 

данок на промет од гра-
ѓаните и приватните 
правни лица што не се 
задолжуваат по распо-
ред, наплатен со запи-
рање 

01112 — Сојузен данок на про-
мет на природна ракија 
од производство на ин-
дивидуални произво-
дители 

01113 — Сојузен и општински 
данок на промет на не-
движности и права 

01114 — Општински данок на 
промет на природно 
вино и ракија од про-
изводство на индивиду-
ални производители 

0112 — Местен самопридонес во пари 
0113 — Сојузни, републички и општин-

ски такси 
0114 — Надоместок за јавни патишта 

на друмски моторни и друмски 
запрежни возила 

0115 — Придонес за здравствено осигу-
рување на индивидуални земјо-
делски производители 

0116 — Воден придонес 
02 — Депозити: 

020 — Депозит на придонесите и даноците од 
граѓани кои се плаќаат тримесечно, а 
со кои граѓаните се задолжуваат во го-
дишен износ 

021 — Депозит на придонесите и даноците на 
граѓани кои се плаќаат во други (раз-
лични) рокови 

К Л А С А 1 
СМЕТКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

10 — Придонеси од личниот доход: 
100 — Придонес од личниот доход од земјо-

делска дејност: 
1000 — Придонес од личниот доход од 

земјоделска дејност, кој се пре-
сметува според катастарскиот 
приход 
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1001 — Придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност на прихо-
ди од шуми, кој се пресметува 
според друга основица а не спо-
ред катастарскиот приход 

101 — Придонес од личниот доход од само-
стојно вршење занаетчиски и други 
стопански дејности: 
1010 — Придонес од личниот доход од 

самостојно вршење занаетчиски 
дејности 

1011 — Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење занаетчиски 
дејности, кој се плаќа во пау-
шален износ 

1012 — Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење други сто-
пански дејности 

1013 — Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење други сто-
пански дејности, кој се плаќа 
во паушален износ 

1014 — Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности во 
процент од секој поединечно о-
стварен бруто приход — напла-
тен со запирање 

102 — Придонес од личниот доход од само-' 
стојно вршење интелектуални услуги: 
1020 — Придонес од личниот доход од 

самостојно вршење интелекту-
ални услуги 

1021 — Придонес од личниот доход од 
самостојно вршење интелекту-
ални услуги, кој се плаќа во 
паушален износ 

103 — Придонес од вк^ пниот приход на гра-
ѓаните 

104 — Придонес од личниот доход од работен 
однос 

105 — Придонес од личниот доход од автор-
ски права, патенти и технички унапре-
дувања 

И — Даноци на приходи од имот и на имот: 
НО — Данок на приход од згради: 

1100 — Данок на приход од згради на 
индивидуални земјоделски про-
изводители 

1101 — Данок на приход од згради на 
други обврзници 

111 — Данок на приход од имот и имотни 
права 

112 — Данок на орудија за производство во 
земјоделството и на хибридна лоза: 
1120 — Данок на орудија за производ-

ство во земјоделството 
1121 — Данок на хибридна лоза 

113 — Данок на наследство и подарок 
114 — Данок на приход остварен со употреба 

на дополнителна работа на други лица: 
1140 — Данок на приход остварен со 
употреба на дополнителна работа на 
други лица од земјоделска дејност 
1141 — Данок на приход остварен со 

употреба на дополнителна ра-
бота на други лица од само-
стојно вршење занаетчиски деј-
ности * 

1142 — Данок на приход остварен со 
употреба на дополнителна рабо-
та на други лица од самостојно 
вршење други стопански деј-
ности 

1143 — Данок на приход остварен со 
употреба на дополнителна ра-
бота на други лица од само-
стојно вршење интелектуални 
услуги 

12 — Местен самопридонес во пари: 
120 — Местен самопридонес во пари од инди-

видуални земјоделски производители 
121 — Местен самопридонес во пари од други 

обврзници 
— Данок на промет на производи и услуги: 

130 — Општ данок на промет од приватни 
занаетчиски дејности и други самостој-
ни занимања. — долг од поранешните 
години 

131 — Сојузен данок на промет на производи 
и услуги 
1310 — Сојузен данок на промет од са-

мостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности: 
13100 — Сојузен данок на про-

мет од самостојно вр-
шење занаетчиски деј-
ности 

13101 — Сојузен данок на про-
мет од самостојно вр-
шење други стопански 
дејности, освен занает-
чиските 

1311 — Сојузен данок на промет од 
граѓаните и приватните правни 
лица кои не се задолжуваат по 
распоред — наплатен со запи-
рање 

1312 — Сојузен данок на промет на 
природна ракија од производ-
ство на индивидуални произво-
дители 

1313 — Сојузен данок на промет на 
недвижности и права 

132 — Општински данок на промет на про-
изводи и услуги: 
1320 — Општински данок на промет од 

самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности: 
13200 — Општински данок на 
промет од самостојно вршење 
занаетчиски дејности 
13201 — Општински данок на 

промет од самостојно 
вршење други стопан-
ски дејности, освен да-
нокот на промет на ал-
кохолни пијачки во 
приватното угостител-
ство 

13202 — Општински данок на 
промет на алкохолни 
пијачки во приватното 
угостителство 

1321 — Општински данок на промет од 
самостојно вршење интелекту-
ални услуги 

1322 — Општински данок на промет од 
граѓаните и приватните правни 
лица кои не се задолжуваат 

по распоред — наплатен со за-
пирање 

1323 — Општински данок на промет на 
природно вино и ракија < д про-
изводство нг индивидуални про-
изводители 

1324 — Општински данок на промет на 
недвижности и турава 
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14 — Сојузни, републички и општински такси: 
140 — Сојузни такси 
141 — Републички такси 
142 — Општински такси 

15 — Други придонеси и даноци: 

150 — Надоместок за јавни патишта на друм-
ски моторни и друмски запрежни во-
зила : 
1500 — Надоместок за јавни патишта 

на друмски моторни возила 
1501 — Надоместок за јавни патишта 

на друмски запрежни возила 

151 — Придонес за здравствено осигурување 
на индивидуалните земјоделски произ-
водители: 
1510 — Придонес за основно здравствено 

осигурување на индивидуалните 
земјоделски производители 

1511 — Придонес за проширено здрав-
ствено осигурување на индиви-
дуалните земјоделски произво-
дители 

152 — Воден придонес 

16 — Интерес и трошоци на присилна наплата: 
160 — Интерес и трошоци на присилна на-

плата на придонесите и даноците што се 
плаќаат тримесечно а се уплатуваат ка ј 
Службата на општественото книговод-
ство на збирна — преодна сметка: 
1600 — Интерес 
1601 — Трошоци на присилна наплата 

161 — Интерес и трошоци на присилна на-
плата на придонесите и даноците кои 
се плаќаат во други (различни) рокови: 
1610 — Интерес 
1611 — Трошоци на присилна наплата 
1612 — Зголемен придонес од 0,1°/о 

дневно поради неблаговремено 
уплатен придонес по одбивање 

К Л А С А 2 
СМЕТКИ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

И ДАНОЦИТЕ 

20 — Обврзници на придонесите и даноците: 
200 — Обврзници на придонесите и даноците 

кои се плаќаат тримесечно, а со кои 
обврзниците се задолжуваат во годи-
шен износ 

201 — Обврзници на придонесот од личниот 
доход од земјоделска дејност на при-
ходи од шуми, кој се пресметува спо-
ред друга основица а не според ката-
старскиот приход 

202 — Обврзници на придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење занаетчи-
ски и други дејности во процент од се-
кој поединечно остварен бруто приход 
— наплатен со запирање 

203 — Обврзници на придонесите од личниот 
доход од самостојно вршење занаетчи-
ски и други стопански дејности и од 
самостојно вршење интелектуални ус-
луги, кои се плаќаат во паушален износ 

204 — Обврзници на придонесот од вкупниот 
приход на граѓаните 

205 — Обврзници на придонесот од личниот 
доход од работен однос 

206 — Обврзници на придонесот од личниот 
доход од авторски права, патенти и 

технички унапредувања 
207 — Обврзници на данокот на наследство и 

подарок 

21 — Обврзници на месниот самопридонес во пари: 
210 — Обврзници на месниот самопридонес во 

пари 
22 — Обврзници на данокот на промет на про-

изводи и услуги: 
220 — Обврзници на сојузниот и општинскиот 

данок на промет, кои не се задолжуваат 
по распоред — наплатени со запирање 

221 — Обврзници на сојузниот данок на про-
мет на природна ракија од производ-
ство на индивидуални производители 

222 — Обврзници на сојузниот и општинскиот 
данок на промет на недвижности и 
права 

223 — Обврзници на општинскиот данок на 
промет на природно вино и ракија од 
производство на индивидуални - произ-
водители 

23 — Обврзници на сојузните, републичките и оп-
штинските такси: 

230 — Обврзници на сојузните, републичките 
и општинските такси 

24 — Обврзници иа други придонеси и даноци: 
240 — Обврзници на надоместоците за јавни 

патишта на друмски моторни и друм-
ски запрежни возила 

241 — Обврзници на придонесот за здравстве-
но осигурување на индивидуалните 
земјоделски производители 

242 — Обврзници на водниот придонес 
Сметките 0115 и 0116 во класата 0. како и смет-

ките 241 и 242 во класата 2, ќе се отворат ако оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на финансиите, во спогодба со корисниците на при-
донесот за здравствено осигурување на индивиду-
алните земјоделски производители и водниот при-
донес, одлучи уплатувањето на тие придонеси да 
не се врши на збирната — преодната сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство туку на 
посебни уплатни сметки, 

2, Освен сметките пропишани во точката 1 од 
огѕаа наредба, општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите може, по потре-
ба, да отвори и други сметки. 

3, Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за смет-
ковниот план за книжење на приходите на буџетите 
и фондовите* што произлегуваат од населението 
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(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/59, 4/60, 3/61, 5/62 
и 1/63). 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 4/4-435-70 
22 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Киро Глигоров, е. р 

715. 

Врз основа на членот 10 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), и точката 2 
од Наредбата за определување на комуналните бан-
ки што се овластени за вршење девизни работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), на предлог од 
гувернерот на Народната банка на Југославија, со-
јузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОМУ-
НАЛНИ БАНКИ КАКО ОВЛАСТЕНИ БАНКИ ЗА 

ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 
% 

1. Како овластени банки за вршење девизни ра-
боти се прогласуваат: 

1) Комунална банка града Београда; 
2) Комунална банка Загреб; 
3) Комунална банка Зрењанин. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 492-4859 
14 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии 
Киро Глигоров, е. р. 

716. 

Врз основа на точката 9 став 2 од Одлуката за 
попис и проценка на определени основни средства 
на стопанските организации во сообраќајот што не 
се проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/64), 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОПИСОТ 
И ПРОЦЕНКАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО СООБРАЌАЈОТ 

1. Стопанските организации во сообраќајот кои, 
во смисла на Одлуката за попис и проценка на о-
пределени основни средства на стопанските орга-
низации во сообраќајот што не се проценети, извр-

шиле попис и проценка на определени основни сред-
ства со состојбата на 30 септември 1964 година и што 
се должни резултатите добиени од пописот и про-
ценката на основните средства да ги книжат во 
своите деловни книги под 31 декември 1964 година, ќе 
го извршат тоа книжење на начинот пропишан со 
оваа наредба. 

2. Стопанските организации од точката 1 на оваа 
наредба се должни во своите деловни книги да из-
вршат книжење на резултатот на пописот и про-
ценката на основните средства под 31 декември 1964 
година, со тоа што: 

1) за утврдената набавна вредност на основните 
средства ќе го задолжат соодветното конто во рам-
ките на контата од групата 00 — Основни средства, 
во корист на синтетичкото конто 900 — Деловен 
фонд; 

2) за разликата помеѓу набавната и сегашната 
вредност на основните средства ќе го задолжат син-
тетичкото конто 900 — Деловен фонд, во корист на 
соодветните конта во рамките на контата од гру-
пата 01 — Исправки на вредноста на основните 
средства; 

3. Ако по извршениот попис и проценка одделни 
предмети што сочинуваат основни средства се про-
дадени односно пренесени без надоместок на друга 
стопанска организација во сообраќајот, стопанската 
организација што ја извршила продажбата односно 
преносот без надоместок е должна да и ги достави 
на стопанската организација на која и се продадени 
тие предмети односно на која се пренесени — сите 
елементи на пописот и проценката врз основа на 
кои стопанската организација ка ј која ќе се зате-
чат тие предмети на 31 декември 1964 година ќе 
изврши потребни книжења. 

Како основ за книжење служат обрасците кои 
се составен дел на Упатството за спроведување на 
пописот и проценката на определени основни сред-
ства на стопанските организаци во сообраќајот што 
не се проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/64), 
пополнети во смисла на точ. 21 и 22 од тоа упатство. 

4. Стопанските организации во сообраќајот на кои 
ќе бидат пренесени определени предмети што сочи-
нуваат основни средства по извршениот попис и про-
ценка (точка 2 став 2 од Одлуката за попис и про-
ценка на определени основни средства на стопан-
ските организации во сообраќајот што не се про-
ценети), се должни да извршат книжење на резул-
татот на пописот и проценката на тие предмети во 
своите деловни книги под првиот ден на наредниот 
месец по истекот на месецот во кој се извршени по-
писот и проценката на тие предмети. 

Книжењето на резултатот на пописот и процен-
ката на тие предмети ќе се изврши на начинот 
предвиден во точката 2 од оваа наредба. 

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

Бр. 1 '5-417-302 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Ки^о Глигоров, е. р. 
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717. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
извршување на кривичните санкции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/64), сојузниот секретар за вна-
трешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН 

ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ СО СЕДИШТЕ ВО 
ВАЛЕВО 

1. Се основа Казнено-поправителен дом за мало-
летници со седиште во Валево (во понатамошниот 
текст: Домот). 

2. Во Домот издржуваат казна малолетниците 
осудени на казна малолетнички затвор. 

3. Во Домот ќе се сместат и малолетниците осу-
дени на казна малолетнички затвор, кои се наоѓаат 
во посебното одделение за малолетници на Казнено-
-поправителниот дом, Зеница. 

4. Расходите на Домот се финансираат од сред-
ствата на сојузниот буџет обезбедени за тие намени 
во рамките на средствата на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи. 

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

Бр. 020-5/1 
21 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

718. 

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 
од Законот за здруженијата, соборите и другите јав-
ни собранија С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46 
и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ДРУШТВОТО ЗА УНГАРСКИ ЈАЗИК ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Друштво-
то за унгарски јазик во Југославија, според подне-
сените правила усвоени на Основачкото собрание на 
Друштвото одржано на 29 мај 1964 година во Су-
ботица 

Седиштето на Друштвото е во Нови Сад, а деј -
носта на Друштвото се простира на целата терито-
рија на Југославија. 

Бр 02030-19^1 
27 ноември 1964 година 

Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

704. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за пензиското осигурување — — 893 
Основен закон за пензиското осигурување 893 

705. Указ за прогласување на Законот за до-
полнение на Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1964 година — — — — 924 
Закон за дополнение на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година 924 

706. Указ за прогласување на Законот за при-
времено продолжување на важењето на 
определени одредби од Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година 924 
Закон за привремено продолжување на 
важењето на определени одредби од За-
конот за стопанско-планските мерки во 
1964 година — — — — — — — — 924 

707. Указ за прогласување на Законот за 
вкупниот износ на средствата со кои оп-
штествената заедница учествува во обно-
вата и изградбата на Скопје —* — — 925 " 
Закон за вкупниот износ на средствата со 
кои општествената заедница учествува во 
обновата и изградбата на Скопје — — 925 

708. Указ за прогласување на Законот за при-
донесите за обнова и изградба на Скопје 926 
Закон за придонесите за обнова и изград-
ба на Скопје — — — — — — — 926 

709. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Законот за давање надоместок на 
општествените фондови и банките за от-
пишаните кредити и за регулирање на 
кредитните односи на работните органи-
зации и граѓаните на територијата на 
град Скопје — — — — — — — — 928 
Закон за измени на Законот за давање 
надоместок на општествените фондови и 
банките за отпишаните кредити и за ре-
гулирање на кредитните односи на работ-
ните организации и граѓаните на терито-
ријата на град Скопје — — — — — 928 

710. Одлука за давање кредити од стопан-
ските резерви на федерацијата — — 928 

711. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Привремената општа царинска та-
рифа — — — — — — — — — 928 

712. Одлука за паричните примања кои се 
сметаат како личен доход од кој се пла-
ќа придонес од работен однос и за па-
ричните примања кои претставуваат на-
доместок на фактичните трошоци — — 929 

713. Наредба за уплатата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници — — 930 

714. Наредба за сметковниот план за книжење 
на придонесите и даноците на граѓаните 936 

715. Наредба за прогласување на определени 
комунални банки како овластени банки 
за вршење девизни работи — — — — 939 

716. Наредба за книжење на резултатот на 
пописот и проценката на основните сред-
ства на стопанските организации во со-
обраќајот — — — — — — — — 939 

717. Решение за основање на Казнено-попра-
вителен дом за малолетници со седиште 
во Валево — — — — — — — — 940 

718. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Друштвото за унгарски јазик 
во Југославија — — — — — — — 940 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин Лукиќ, е. р. 


