
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Сабота, 9 септември 1972 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

297. 

Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

\ 
1. Се разрешува од должност советник на Из-

вршниот совет МЕТОДИЈА РИКАЛОВСКИ, пора-
ди заминување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2277/1 
13 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

298. 

Врз основа на член 22 став 8 од Законот за 
Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕ-
ТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се назначува за помошник на секретарот на 
Извршниот совет МЕТОДИЈА РИКАЛОВСКИ, до-
сегашен советник на Извршниот совет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
ка Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2278/1 
13 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

299. 
Врз основа на член 22 став 8 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 
НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност помошник на 
секретарот на Извршниот совет БОРИС СТЕФА-
НОВСКИ, поради заминување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2279/1 
13 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на точка П од Одлуката за обра-

зување Комисија за признавање право на пензија 
по член 195 и давање мислење по член 178 став 2 
од Основниот закон за пензиското осигурување, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ЧЛЕН 
195 И ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛЕН 178 СТАВ 
2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот претседател на Комиси-
јата за признавање право на пензија по член 195 
и давање мислење по член 178 став 2 од Основниот 
закон за пензиското осигурување на ЈОВКО ЈОВ-
КОВСКИ и на членот на Комисијата 

— ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ. 
2. Во Комисијата се именуваат: 

а) за претседател: 
— БОРИС АЛЕКСОВ СКИ, пратеник во Репуб-

личкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

б) за член: 
— ШАИН САДИКУ, член на Републичкиот од-

бор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ 
на Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2280/1 
13 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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301. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за утврдување основање-
то на Заедницата за здравствено осигурување на 
работниците — Тетово и за нејзиното седиште, до-
несена од Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците — Скопје, 
бр. 01-3574/1 од 29 декември 1971 година и на Од-
луката за утврдување основањето на Заедницата 
за здравствено осигурување на земјоделците — Те-
тово и за нејзиното седиште донесена од Собра-
нието на Републичката заедница за здравствено 
осигурување на земјоделците — Скопје, бр. 01-3568/1 
сд 29 декември 1971 година, по јавната расправа 
одржана на 5 мај 1972 година, на седницата од 22 
јуни 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Собранието на оп-

штината Гостивар за оценување законитоста на: 
а) Одлуката за утврдување основањето на За-

едницата на здравственото осигурување — Тетово 
и за нејзиното седиште, донесена од Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците — Скопје, бр. 01-3574/1 од 
29 декември 1971 година („Службен весник на СР 
Македонија" бр. 43/71) и 

б) Одлуката за утврдување основањето на За-
едницата за здравственото осигурување на зем-
јоделците — Тетово и за нејзиното седиште доне-
сена од Собранието на Републичката заедница на 
здравственото осигурување на земјоделците — 
Скопје, бр. 01-3568 од 29 декември 1971 година 
(„Службен весник на СР Македонија" бр. 43/71). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Собранието на општината Гостивар му под-
несе на Уставниот суд на Македонија предлог за 
оценување законитоста на одлуките означени во 
точката 1 на оваа одлука. 

Според мислењето изнесено во предлогот, озна-
чените одлуки не се во согласност со одредбите на 
членовите 82 и 138 од Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, затоа што при 
нивното донесување не се почитувала волјата па 
осигурениците од подрачјето на општината Гости-
вар, кои на своите собири се изјасниле за форми-
рање заедници за здравствено осигурување на ра-
ботниците односно на земјоделците од подрачјето 
на општините Гостивар и Тетово, но со седиште во 
Гостивар. 

4. Уставниот суд на Македонија во претход-
ната постапка и на јавната расправа утврди дека 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците односно Собра-
нието на Републичката заедница за здравствено 
осигурување на земјоделците на основа поднесени-
те извештаи за резултатите од изјаснувањето на 
осигурениците, со означените одлуки го утврдиле 
основањето на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците односно на земјоделците 
со седиште во Тетово во чиј состав влегуваат оси-
гурениците од подрачјето на општините Тетово и 
Гостивар. 

Според одредбите на членот 137 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), постапката 
за основање на првите заедници на здравственото 
осигурување ја покренуваат и водат Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците и Собранието на Републич-
ката заедница на здравственото осигурување на 
земјоделците во соработка со собранијата на ко-
муналните заедници на социјалното осигурување 
на работниците, односно собранијата на комунал-
ните заедници на здравственото осигурување па 
земјоделците. 

Предлогот за подрачјето што ќе влезе во сос-
тав на одделните заедници на здравственото оси-
гурување и за седиштата на заедниците, спогод-
бено го утврдуваат собранијата на наведените ре-
публички заедници согласно членот 138 од Зако-
нот, по претходно прибавеното мислење од оп-
штинските собранија и собранијата на комунални-
те заедници на социјалното осигурување на работ-
ниците и собранијата на комуналните заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците. Овој 
предлог откако Извршниот совет ќе го оцени ис-
полнувањето на условите пропишани со овој закон 
за основање на заедниците им се поднесува на 
осигурениците на изјаснување. 

Согласно членот 140 од законот собранијата на 
републичките заедници за социјално осигурување 
на работниците односно на здравственото осигуру-
вање на земјоделците, врз основа на извештаите за 
изјаснување на осигурениците по предлогот за ос-
новање на заедниците, утврдуваат дали заедница-
та е основана за предложеното подрачје и каде е 
нејзиното седиште. 

Според одредбите на членот 80 од законот, за-
едниците за здравственото осигурување се форми-
раат на територијален принцип, ако се исполнети 
условите пропишани со законот. За формирање на 
заедница за здравствено осигурување согласно член 
82 од законот одлучуваат осигурениците по пат на 
собири на осигуреници и се смета дека заедницаша 
за здравствено осигурување е формирана ако за 
тоа се изјасни мнозинството на собиоите на оси-
гурениците од подрачјето за кое се формира заед-
ницата. 

Уставниот суд на Македонија исто така утврди 
дека согласно Предлогот за подрачјата што вле-
гуваат во состав на одделните заедници на здрав-
ственото осигурување на работниците односно на 
здравственото осигурување на земјоделците и за 
седиштата на заедниците („Службен весник на 
СРМ" бр, 38/71), осигурениците-работници односно 
земјоделци од под рач! ето на општините Тетово и 
Гостивар се изјаснувале за формирање заедница 
на здравственото осигурување на работниците од-
носно на земјоделците со седиште во Тетово и 
дека мнозинството на собирите на осигурениците 
од подрачјето за кое се формираат заедниците се 
изјаснило за формирањето на овие заедници со 
седиште во Тетово. 

Со оглед на тоа што мнозинството на осигу-
рениците од подрачјето на општините Тетово и 
Гостивар се изјаснило за формирањето на заед-
ница на здравственото осигурување на работни-
ците односно земјоделците со седиште во Тетово, 
судот утврди дека оспорените одлуки не се во спро-
тивност со одредбите на Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението, поради што одлу-
чи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 22/72 
22 јуни 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

107. 
Врз основа на членот 71 став 1 точка 8 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 12/67 и 54/67), а во 
согласност со заклучокот на Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување 
на работниците, донесен на седницата од 22. V. 
1970 година, Републичкиот завод за социјално оси-
гурување и Друштвото на ликовните уметници на 
СР Македонија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ. 

Член 1 

По одредбите на овој договор се спроведува 
здравственото, инвалидското и пензиското осигуру-
вање на ликовните уметници — членови на Друш-
твото на ликовните уметници на СР Македонија и 
членовите на нивните семејства кои се осигурени 
по Основниот закон за здравственото осигурување. 
Основниот закон за инвалидското осигурување и 
Основниот закон за пензиското осигурување (по-
натаму во текстот: осигуреници). 

Член 2 
Правата и обврските од социјалното осигуру-

вање по овој договор ликовните уметници ги ос-
тваруваат со признавање својството на осигуре-
ник. 

Својството на осигуреник се стекнува со де-
нот на признавање својството на ликовен уметник 
и зачленувањето во Друштвото на ликовните умет-
ници на СР Македонија. 

Член 3 
На осигурениците од овој договор се примену-

ваат одредбите од Основниот закон за здравстве-
ното осигурување, Основниот закон за инвалид-
ското осигурување, Основниот закон за пензиско-
то осигурување и Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурување 
за стекнување, користење и губење на правата и 
за постапката за остварување на правата, ако со 
овој договор не е поинаку определено. 

Одредбите на законите наведени во ставот 1 
од овој член со кои се регулирани правата на бор-
ците на Народноослободителната војна и шпан-
ските борци се применуваат на осигурениците — 
борци на Народноослободителната војна и шпан-
ските борци кога ги остваруваат правата од соци-
јалното осигурување по овој договор. 

Член 4 
Осигурениците по овој договор плаќаат придо-

неси пропишани со Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурурвање 
по стапките на придонесот за здравствено, инва-
лидско и пензиско осигурување. 

Член 5 
Основиците на осигурување што служат за 

определување на правата и плаќањето на придоне-
си се утврдуваат во единствени износи во завис-
ност од должината на пензискиот стаж на оси-
гурување. 

Член 6 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остваруваат правата од социјал-
ното осигурување кога сите стасани придонеси за 
социјално осигурување бидат во целост уплатени. 

Член 7 
Пензиите, инвалиднините и додатокот за по-

мош и нега, остварени по овој договор, се усогла-
суваат со движењето на просечните трошоци на 
животот и со општите економски движења на за-
ложените, по начелата утврдени во Основниот за-
кон за пензиското осигурување. 

ОДРЕДБИ ЗА ПРАВАТА 

Здравствено осигурување 
Член 8 

Правата од здравственото осигурување осигу-
рениците и членовите на нивните семејства ги 
стекнуваат во обем и под условите определени с«ј 
Основниот закон за здравственото осигурување што 
важат за осигурениците во работен однос, ако со 
овој договор не е поинаку определено. 

Одредбите од Основниот закон за здравствено-
то осигурување што се однесуваат за работа со 
скратено работно време во текот на траењето на 
привремената неспособност за работа односно по-
ради нега на дете и право на надоместок на лич-
ниот доход за тоа време, како и во случаи на 
спреченост за работа во текот на работниот ден, не 
се применуваат на осигурениците од овој договор. 

Надоместок на личниот доход во случај на 
привремена неспособност за работа им припаѓа на 
осигурениците почнувајќи од триесетипрвиот ден 
на непрекинатото траење на таа неспособност. 

Надоместокот на личниот доход за време от-
суство заради бременост и породување припаѓа на 
осигуреникот — жена од првиот ден на отсуст-
вото. 

Член 9 
Како основа за надоместок на личниот доход 

се зема просечниот износ на основиците на осигу-
рувањето по кои осигуреникот бил осигурен, со-
гласно одредбите на членот 55 од Основниот закон 
за здравственото осигурување. 

Инвалидско осигурување 
Член 10 

Осигурениците можат да ги стекнуваат правата 
од инвалидското осигурување по основа на инва-
лидност, телесно оштетување од најмалку 30°/о и 
непосредна опасност од настапување на инвалид-
ност во врска со вршењето на уметничката деј-
ност по основа на која се осигурени (во ната-
мошниот текст: уметничка дејност). 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност предизвикана по болест, повреда вот! 
работа, несреќа на работа или професионална бо-
лест и за случај на телесно оштетување предизви-
кана од несреќа на работа или професионална бо-
лест. 

Осигурениците ги стекнуваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под усло-
вите на Основниот закон за инвалидското осигу-
рување што важат за осигурениците во работен 
однос, ако со овој договор не е поинаку опреде-
лено. 

Член 11 
Осигурениците немаат право на надоместок за-

ради. запослување со скратено работно време во 
случај кога како инвалиди на трудот од П кате-
горија на инвалидност вршат уметничка дејност со 
скратено работно време. 

Член 12 
Инвалидност во смисла на членот 27 од Ос-

новниот закон за инвалидското осигупување и 
овој договор, постои ко^а кај осигуреникот подади 
болест, повреда вон работа, несреќа на работа или 
професионална болест настапи губиток или смалу-
вање на способноста за вршење дејноста на ли-
ковен уметник, кои не можат да се отстранат со 
лекување односно со медицинска рехабилитација. 



Стр. 612 — Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 септември 1972 

Член 13 

Како своја работа, во смисла на членот 32 став 
1 од Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање и овој договор, се сметаат работите што га-
вриш осигуреникот во рамките на својата уметнич-
ка дејност. 

Преостанатата способност за вршење на сво-
јата работа, во смисла на членот 32 став 2 од Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување и овој 
договор, постои ако осигуреникот е способен со ра-
ботни напори што не ја влошуваат состојбата на 
неговата инвалидност и со нормален работен учи-
нок да ја врши дејноста на ликовен уметник нај-
малку со половината работно време. 

Како друга соодветна работа, во смисла на 
членот 33 став 1 од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување и овој договор, се смета рабо-
тата односно работното место за кое осигуреникот 
е способен со работен напор кој не ја влошува со-
стојбата на неговата инвалидност и со нормален 
работен учинок да работи определено работно вие-
ме според преостанатата работна способност. При 
определувањето на таа работа односно работно ме-
сто во предвид се зема стручната подготовка, ра-
ботното искуство, општото образование, како и 
телесното оштетување на осигуреникот и можно-
ста за прилагодување на техничките и хигиенските 
услови на работата според неговите работни мож-
ности. 

Преостаната способност за вршење на друга 
соодветна работа, во смисла на членот 33 став 2 
од Основниот закон за инвалидското осигурување 
и овој ДОГОВОР, постои ако осигуреникот е спосо-
бен без професионална рехабилитација да ра-
боти на друга работа со работен напор кој не ја 
влошува состојбата на неговата инвалидност и со 
нормален работен учинок најмалку половина од 
полното работно време, или ако со професионал-
на рехабилитација може да се оспособи да рабо-
ти на друга работа со полно работно време. 

Член 14 
Осигуреник кој се стекнал со право на про-

фесионална рехабилитација, се оспособува за рабо-
та на работни места односно за работи за кои 
се бара стручна подготовка што одговара на него-
вата на пропишан начин стекната стручна подго-
товка, со тоа што не може да се оспособува за 
работно место од пониска категорија од онаа за 
која се бара средна стручна подготовка. 

Одредбата од став 1 на овој член се приме-
нува и во случај кога осигуреникот како инвалид 
на трудот од П категорија на инвалидност стекне 
право на запослување на друга соодветна работа. 

Член 15 
Професионална рехабилитација на осигуреник 

и упатување на друга соодветна работа се врши 
на ист начин и по иста постапка како е тоа пред-
видено со одредбите на Основниот закон за ин-
валидското осигурување на осигурениците во ра-
ботен однос. 

Член 16 
Право на инвалидска пензија може да се оства-

рува откако осигуреникот помине најмалку три 
години во осигурување во својство на ликовен 
уметник. 

По исклучок од став 1 на овој член, осигуре-
ник кај кого настапи инвалидност предизвикана 
со несреќа на работа или професионална болест 
стекнува право на инвалидска пензија и пред 
истекот на три години осигурување во својство на 
ликовен уметник. 

Член 17 
Инвалидска пензија се определува од онаа 

пензиска основица од која на осигуреникот би му 
била определена старосна пензија во часот на 
настапувањето на инвалидноста да се стекнал со 
право на старосна пензија. 

Член 18 

Како основица за определување на материјал-
ното обезбедување во врска со професионалната 
рехабилитација и за определување на времен на-
доместок во врска со користење правото на запо-
слување на друга соодветна работа се зема осно-
вицата на осигурување од членот 9 на овој до-
говор. 

Височината на материјалното обезбедување од-
носно надоместокот од ставот 1 на овој член се 
определува во обем и под условите предвидени со 
одредбите на Основниот закон за инвалидското оси-
гурување што важат за осигурениците во работен 
однос. 

Член 19 
Кога за определување на одделни права по 

Основниот закон за инвалидското осигурување се 
зема предвид личниот доход на осигуреникот ос-
тварен во определен период пред настапувањето на 
инвалидноста, како личен доход за определување 
на тие права по овој договор се земаат износите 
на основиците на осигурувањето по кои осигуре-
никот бил осигурен во соодветниот период пре-
сметани во смисла на соодветните одредби од Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување. 

Пензиско осигурување 

Член 20 
Правата од пензиското осигурување ги стехс-

нуваат осигурениците и членовите на нивните се-
мејства во обем и под условите определени со Ос-
новниот закон за пензиското осигурување за оси-
гурениците во работен однос, ако со овој договор 
не е поинаку определено. 

Член 211 
Осигурениците по овој договор не можат да 

остваруваат право на предвремена пензија и за-
штитен додаток. 

Член 22 
Право на старосна пензија може да се оства-

рува откако осигуреникот помине најмалку 3 годи-
ни во осигурување во својство на ликовен умет-
ник. 

Право на семејна пензија може да се оствари 
ако умрениот осигуреник провел најмалку една 
година во осигурување во својство на ликовен 
уметник. 

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на 
овој член нема да се бара кога правото на семејна 
пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај 
кого смртта настапила како последица на несреќа 
на работа или професионална болест. 

Член 23 
Старосната пензија се определува од пензи-

ската основица која ја чини било кој непрекинат 
десетгодишен просек на основиците на осигуру-
вањето на кои осигуреникот бил осигурен. Осно-
виците на осигурувањето што влегуваат во пен-
зиската основица за определување височината на 
пензијата се пресметува по член 28 од овој до-
говор. 

За пресметување на десетгодишниот просек на 
основицата на осигурување се земаат предвид само 
осиовиците на осигурување од онаа календарска 
година во која осигуреникот бил осигурен нај-
малку 6 -месеци. 

Член 24 
Додека осигуреникот не наврши 10 години оси-

гурување во својство на ликовен уметник сметано 
од 1. I. 1965 година наваму, пензиската основица ќе 
се утврдува според основиците на осигурувањето по 
кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1965 година 
до денот на остварувањето на правото на пензија. 
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Одредби за пензиски стаж 

Член 25 
Во пензиски стаж на осигурување се сметаат: 
1) периодите што се признаваат по членот 121 

од Основниот закон за пензиското осигурување и 
членот 148 од Основниот закон за инвалидското 
осигурување; 

2) периодите на вршење уметничка дејност 
пред признавање својството на уметник, но нај-
доцна до 31. ХП. 1964 година; 

3) периодите поминати во вршење на умет-
ничка дејност од 1 јануари 1965 година па ло 
признавањето својство на уметник ако за тоа 
време се уплати придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување на начин и височина што ќе се 
регулира со одлука на Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје. 

При утврдувањето на пензискиот стаж сходно 
ќе се применуваат одредбите од членот 162 до 106 
од Основниот закон за пензиското осигурување. 

Член 26 
Кога признавањето на определени периоди за 

пензиски стаж по Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување е условено со влегувањето во работен 
однос или определено траење или престанок на ра-
ботниот однос, ќе се смета дека тој услов е ис-
полнет со почетокот на вршењето на уметничката 
дејност, односно со определеното траење или пре-
станок на таа дејност. 

Одредби на основиците на осигурувањето 

Член 27 
Основицитв на осигурувањето се определуваат 

според должината на пензискиот стаж, и тоа: 

Осио-
н а осигуреник-маж На осигуреник-жена вица на 

со стаж со стаж осигур. 
динари 

до 10 години до 10 години 1.000,00 
преку 10 до 20 години преку 10 до 18 години 1.300,00 
преку 20 до 30 години преку 18 до 25 години 1.700,00 
преку 30 години преку 25 години 2.000,00 

Определување повисока основица на осигуру-
вање според навршениот пензиски стаж се врши 
од првиот ден на наредниот месец по месецот во 
кој се исполнети условите за промена на основи-
цата на осигурувањето. 

Член 28 
Во зависност од порастот на личните доходи 

основиците на осигурувањето од членот 27 од овој 
договор, почнувајќи од 1. I. 1970 година, задолжи-
телно се пресметуваат во почетокот на секоја ка-
лендарска година на соодветни повисоки износи 
со примена на валоризациониот коефициент кој 
го утврдува со одлука Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците на СР Македонија, ако општиот просек 
на личните доходи во минатата година во Репуб-
ликата се зголеми најмалку за 5°/о. 

Ако општиот просек на личните доходи во ми-
натата година во Републиката бил помал од 5°/о 
па затоа не е извршено пресметување на основи-
ците на осигурувањето во смисла на ставот 1 од 
овој член, просекот на зголемувањето на личните 
доходи од претходната година се додава на процен-
тот на зголемувањето на личните доходи во на-

редната година, па основицата на осигурувањето 
се зголемуваат за вкупниот процент на зголему-
вањето на личните доходи во двете години во 
смисла на ставот 1 од овој член. 

Член 29 
Заради пресметување на просечната основица 

на осигурувањето (член 23), основиците на осигу-
рувањето од последните две години на осигурување 
кои влегуваат во пензиската основица се земаат во 
номинален износ, а основиците на осигурувањето 
од останатите поранешни години на осигурување 
се пресметуваат според нивото на основицата на 
осигурувањето од календарската година која и 
претходи на последната година на осигурувањето 
од која основицата на осигурувањето е земен во 
пензиската основица. Ова пресметување на основи-
ците од поранешните години се врши врз основа 
на движењето на општиот просек на личните до-
ходи, и тоа за секоја поодделна година спрема 
годината што и претходи на последната година 
на осигурувањето (валоризациони коефициенти). 

Валоризационите коефициенти од претходниот 
став ги утврдува Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работни-
ците (член 32 став 2 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување). 

Одредби за придонесите 

Член 30 
Придонесите за социјално осигурување на 

уметниците се пресметуваат и уплатуваат од осно-
вицата' на осигурувањето по стапките на придо-
нес за здравствено, инвалидско и пензиско осигу-
рување што по одредбите на Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување за поодделни години (периоди) ги опреде-
луваат надлежните заедници на социјалното оси-
гурување на работниците, и тоа пресметани за 
примена на нето износ. 

Пресметувањето на стапките на придонесот во 
смисла на став 1 од овој член се врши на начин 
пропишан за пресметувањето на стапките на при-
донесот за примена на нето износите на личните 
доходи на осигурениците во работен однос со пол-
но работно време. 

По стапките од ставот 1 на овој член се пре-
сметува и уплатува придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување кога на осигуреникот му се 
признава во пензиски стаж времето на уметничка 
дејност од членот 25 став 1 точка 3 од овој договор 
и тоа од основицата на осигурувањето од членот 
27 од овој договор кој на осигуреникот му е опре-
делен или би му бил определен на денот на под-
несувањето на барањето за признавање на пен-
зиски стаж. 

Обврските за плаќање придонес стасуваат пр-
виот ден во месецот за текуштиот месец. 

Член 31 
На обврзниците за уплата на придонесот се 

применуваат прописите за додатни и вонредни 
придонеси за здравствено, инвалидско и пензиско 
осигурување. 

Член 32 
Придонесите за социјално осигурување на ли-

ковните уметници на кои им е признаено свој-
ството на осигуреник го пресметува и уплатува ка-
ко обврзник на уплата на придонесот Друштвото 
на ликовните уметници на СР Македонија на Ко-
муналниот завод за социјално осигурување спо-
ред местото на живеењето на осигуреникот — ли-
ковен уметник. 

Член 33 
Обврската за плаќање на придонес престанува 

со изминувањето на месецот во кој настапила при-
времената неспособност (спреченост) за работа од-
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носно во кој започнало користењето на отсуството 
заради бременост и породување и придонесот не се 
плаќа за сето време на непрекинатото траење до 
крајот на месецот во кој престанала таа неспо-
собност (спреченост) за работа односно во кој 
престанало отсуството заради бременост и поро-
дување. 

ОДРЕДБИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ГУБИТОК 
НА ПРАВАТА 

Член 34 
Осигурениците кои ќе остварат старосна пензија 

според овој договор можат пензијата да ја кори-
стат и ако продолжат со вршење на уметничка 
дејност, со тоа што вршењето на самостојната умет-
ничка дејност по остварувањето на правото на 
пензија не се смета во стаж на осигурување за 
зголемување односно повторно определување пра-
во на пензија.. 

Член 35 
На уживателите на старосна пензија остварена 

по овој договор со пензиски стаж помалку од 49 
години (мажи) односно 35 години (жени), кои ќе 
влезат во работен однос или ќе започнат со вр-
шење на друга самостојна дејност по основа на 
која се осигурени, освен уметничката, не им при-
паѓа за тоа време пензија. 

На уживателите на инвалидска пензија оства-
рена по овој договор кои по остварувањето на ин-
валидската пензија ќе влезат во работен однос или 
ќе отпочнат со вршење на друга самостојна дејност 
по основа на која се осигурени, освен уметнич-
ката, се применуваат одредбите на членот 170 од 
Основниот закон за инвалидското осигурување. 

Член 36 
На уживател на старосна пензија кој пензи-

јата ја остварил како уметник, или по друга ос-
нова, со пензиски стаж помалку од 40 години (маж) 
односно помалку од 35 години (жена), како и на 
уживател на инвалидска пензија кој по оства-
рувањето на правото на пензија продолжи односно 
повторно почне да врши уметничка дејност, се при-
знава својство на осигуреник од денот со кој по 
барање му е запрена исплатата на пензијата. 

Времето на вршењето на уметничката дејност 
во смисла на претходниот став на овој член се 
признава како стаж на осигурување за зголему-
вање односно повторно определување старосна пен-
зија (член 38 од Основниот закон за пензиското 
осигурување), односно инвалидска пензија (член 
153 од Основниот закон за инвалидското осигу-
рување). 

ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 37 
Својството на уметник, во смисла на чл. 2 на • 

овој договор, го утврдува за секој одделен случај 
Републичката комисија која го утврдува времето 
на поранешното вршење .на самостојната дејност во 
својство на културен работник кое на осигурени-
ците им се смета во посебен стаж по членот 153 
од Основниот закон за пензиското осигурување. 

Комисијата од претходниот став е надлежна 
да го утврдува во пензиски стаж, како посебен 
стаж и времето што го провел уметникот во вр-
шење на уметничка дејност пред признавање свој-
ството на уметник (член 25 став 2 и 3 од овој до-
говор). 

Член 38 
Постапката за признавање својство на уметник 

и утврдување на стажот од член 25 став 1 точка 
2 и 3 од овој договор се покренува по барање на 
заинтересираното лице. 

Барањето се поднесува непосредно до Коми-
сијата. 

Член 39 
По барањето за признавање својство на умет-

ник, односно за утврдување на пензиски стаж, 
Комисијата одлучува со свое решение. 

Времето поминато во вршење на уметничка 
дејност може да се утврди во уметнички стаж 
само од денот од кога подносителот на барањето 
се истакнал со својата уметничка работа. 

Пред донесувањето на решението комисијата е 
должна да прибави образложено мнение на Друш-
твото на ликовните уметници на СР Македонија 
без оглед дали се решава барање на лице кое е 
член на професионалната организација на уметни-
ците или не. 

Решението од ставот 1 на овој член е конечно 
во управната постапка. 

Член 40 
При решавање по барањето за признавање свој-

ство на уметник и утврдување во пензиски стаж 
на времето поминато во вршење на уметничка 
дејност Комисијата од членот 36 на овој договор 
ги зема предвид критериумите по кои соодветните 
професионални организации на уметниците ги при-
маат своите редовни членови, земајќи ја предвид 
јавноста и континуитетот на уметничката дејност 
на подносителот на барањето. 

Член 41 
Надлежниот комунален завод, врз основа на 

решението на Комисијата од членот 36 на овој 
договор, донесува решение со кое на уметникот му 
се признава својство на осигуреник и определува 
основица на осигурување според утврдениот пен-
зиски стаж. 

Член 42 
Во постапката за признавање на правата што 

ги имаат уметниците од социјалното осигурување 
се применуваат одредбите за постапката од Ос-
новниот закон за здравственото осигурување, Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување, Ос-
новниот закон за пензиското осигурување и Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување, како и одредбите од За-
конот за општата управна постапка. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 43 

Осигурениците кои од 1 јануари 1965 година 
до денот на влегувањето во сила на овој договор 
биле распоредени во основица на осигурување спо-
ред одредбите на член 216 од Основниот закон за 
пензиското осигурување ќе бидат распоредени во 
основици на осигурување според одредбите на овој 
договор сметано од 1 јануари 1967 година. 

Друштвото на ликовните уметници на СР Ма-
кедонија се обврзува во рок од 30 дена од приемот 
на решенијата за распоредување во основици на 
осигурувањето според ставот 1 на овој член да ја 
уплати разликата на придонесите за периодот од 1. 
I. 1967 до 31. ХП. 1969 година. 

Член 44 
До донесувањето на републички прописи, ра-

ботите од членот 36 на овој договор ќе ги врши 
посебната републичка комисија од членот 246 од 
Основниот закон за пензиското осигурување. 

Член 45 
Одредбите од членот 9 на овој договор нема да 

се применуваат на осигурениците на кои правото 
на надоместок на личниот доход почнува да тече 
пред денот на влегувањето во сила на овој до-
говор. 

Член 46 
На осигуреник кој се запослил во странство 

како лице во работен однос му престанува правото 
на осигурување по овој договор, без оглед дали 
за времето на таквото запослување е задолжително 
осигурен кај странскиот носител на социјалното 
осигурување или не. 
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Член 47 
На осигуреник кој за време на привремено 

претстојување во странство врши уметничка деј-
ност по која е осигурен, може да биде осигурен по 
овој договор ако пред заминувањето во странство 
кај надлежниот комунален завод поднесе барање 
и ако редовно го уплатува придонесот за социјал-
но осигурување во валута на земјата во која при-
времено врши уметничка дејност. 

Вршењето на уметничката дејност за времето 
на привременото престојување во странство (став 
1 од овој член) се докажува со потврда на Дру-
штвото на ликовните уметници на СР Македонија. 

Осигурениците од ставот 1 на овој член мо-
жат да користат здравствена заштита во странство 
само ако уредно ги уплатуваат посебните придо-
неси за користење здравствена заштита во стран-
ство во валута на земјата во која привремено пре-
стојуваат, и тоа на начин и под условите што ва-
жат за лицата во работен однос. 

На осигурениците од ставот 1 на овој член 
сходно ќе се применуваат прописите со кои е регу-
лирано социјалното осигурување на југословен-
ските државјани во работен однос во странство, 
како и плаќање придонес за социјално осигуру-
вање, со тоа што во смисла на прописите за при-
донесите за социјално осигурување и за пензиски-
те основици на лицата запослени во странство, 
како основа за пресметување и уплатување на при-
донесите ќе се определи основица за лица со висока 
стручна подготовка. 

Појаснување за примена и спроведување на 
овој договор донесува, по потреба, Републичкиот 
завод за социјално осигурување во согласност со 
Друштвото на ликовните уметници на СР Маке-
донија. 

Член 48 
Овој договор може да се менува само по со-

гласност на договорните страни. Ако помеѓу дого-
ворувачите не се постигне спогодба за измена на 
договорот, спорот ќе се реши по пат на арбитраж-
на комисија од три члена. Во арбитражната коми-
сија секоја странка именува по еден член, а овие 
спогодбено го избираат третиот член како прет-
седател. Одлуката на арбитражната комисија е за-
должителна за странките. 

Член 49 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописите од Основниот закон за здравственото 
осигурување, Основниот закон за инвалидското оси-
гурување, Основниот закон за пензиското осигу-
рување и Основниот закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување, а дојде до 
измена на тие прописи, при остварувањето на пра-
вата од социјалното осигурување и извршувањето 
на обврските од овој договор ќе се применат соод-
ветните изменети прописи. 

Член 50 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1967 год. 

Бр. 01-2704 
17 ноември 1970 година 

Скопје 
Директор 

на Републички завод за 
социјално осигурување, 
Душко Георгиев, е. р. 

Претседател 
на Друштвото на ликов-
ните уметници на СР 

Македонија, 
Спасе Куновски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Конкурсот за по-
блиските услови за одобрување кредити од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта за зголемување на 

вработеноста, објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр. 26/72, се поткраднала грешка поради шго 
се дава 

И С П Р А В К А 
на Конкурсот за поблиските услови за одобрување 
кредити од средствата на фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта за 

зголемување на вработеноста 

Во точката Ш став 2 интересната стапка на-
место ,,7'°/о" треба да стои „6%". 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителот Хај редини Загорка од 
Горче Петров I, против тужениот Хајредин Исмет, 
со непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Хајредин Исмет да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
противно ќе му се определи старател кој ќе го за-
стапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1263/70. (70) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Даути Сервет од Тетово, ул. „Браќа Милади-
нови" бр. 133, против тужената Даути Катица, ро-
дена Илиќ, сега на привремена работа во Мел-
бурн —• Австралија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Даути Катица, сега со 
непозната адреса, во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас да се јави во судот или да ја 
достави писмено својата сегашна адреса. По исте-
кот на овој рок на тужената ќе и биде определен 
привремен старател, кој ќе ја застапува во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 160 од 17. 
УШ. 1972 година. (71) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Минговски Ристо од 
Скопје, против тужената Павлина Минговска, со 
непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Минговска Павлина да 
се јави во судот или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во противно ќе и се определи старател кој ќе ја 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2249/72. 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба од тужителот Драгољуб Василевски од 
Скопје, ул. „723" бр. 1/2, против тужената Зорка 
Василевска, родена на 3. ХП. 1936 година во Ме-
девце, општина Лесковац, од татко Милован Радо-
вановиќ, сега со непознато место на живеење, за 
развод на брак. 

Се поканува тужената Зорка Василевска во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да ја соопшти својата 
адреса на судот или да се јави лично. Во против-
но ќе и биде определен привремен старател кој ќе 
ја застапува во спорот до окончувањето на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1542/1972 
година. (78) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Муедин Осман од село Крани, Ресенско, под-

несе тужба до овој суд, за развод на бракот про-
тив Муедин Алтане, од Шведска, сега во неиз-
весност. 



Стр. 616 — Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 9 септември 1972 

Бидејќи тужената е во неизвесност, се пови-
кува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРM" да се јави во 
овој суд или да определи свој застапник. Во про-
тивно, на истата ќе и биде определен застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 139/72. (69) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Селимова К ј мет од село Виничани, Титоввелеш-

ко поднесе до овој суд тужба за развод на брак, 
против Зекиров Ибраим од село Банско, Струмич-
ко, сега со непозната адреса. 

Како адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност го определува за застапник Љубе Николов, 
приправник, во Окружниот суд во Штип, и де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 301/1972 
год. (68) 

Миле, Стојанка и Војо Борисови Коцеви од 
Долно Црнилиште, Прилепско, поднесоа до овој 
суд тужба за надокнада на штета против Зафи-
ровски Вукашин од Тетово, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност го определува за застапник Љупчо Николов, 
приправник при Окружниот суд во Штип и де-
лото ќе се разгледа. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 132/70. (65) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред ОБОЈ суд е заведен предлог за физичка 

делба од Сулејмани Исмет од село Глоѓи, против 
противниците Сулејмани Ружди, Садики Шемси је 
и Алии Синан, сите од село Глоѓи. Вредност на 
спорот 4 250 нови динари. 

Се повикува противникот Синан Алии од село 
Пршевце, Тетовско, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави пред судот или да ја 
достави својата адреса. Во противно ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите 
права во постапката по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 59/72. 

КОНКУРСИ 
Комисијата за работни односи на Клиниката 

за ортопедски болести при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места: 
1. Секретар 
2. Шеф на финансиско-материјадната служба 
Кандидатите покрај општите услови, треба да 

ги исполнуваат следниве посебни услови: 
— за работното место под т. 1, завршен пра-

вен факултет и две години работно искуство 
во здравствена работна организација, 

— за работното место под т. 2, завршен еко-
номски факултет или I степен на економски 
факултет и две години работно искуство на 
финансиски и сметководни работи во здрав-
ствена работна организација. 

Молбите таксирани со по еден динар заедно 
со останатите документи да се достават до архи-
вата на Ортопедската клиника. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1242) 

Советот на работната заедница на Органот ка 
управата на Собранието на општината — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места во 
Органот на управата 

1. Референт по урбанизам и инспектор 
2. Инспектор за заштита на работа 
3. Цриправник-дипломиран правник 
4. Приправник — дипломиран економист 
5. Приправник — со завршено средно техничко 

училиште — градежен отсек. 
Покрај општите услови од Основниот закон за 

работни односи за засновување на работен однос, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— за работното место под точка 1 —• завршен 
технички факултет архитектонски оддел, со 3 го-
дини практика; 

— за работното место под точка 2 — дипломи-
ран машински или електроинженер или Виша 
школа за организација на работа (отсек заштита 
на работа) со звање инженер за заштита на ра-
бота со 3 год. практика или Виша техничка школа 
— електро-технички или машински отсек со 3 го-
дишна практика; 

— за работното место под точка 3 завршен пра-
вен факултет; 

— за работното место под точка 4 завршен еко-
номски факултет; 

— за работното место под точка 5 завршено 
средно техничко училиште, градежен отсек. 

Молбите со потребните документи за заснову-
вање на работен однос како и документи за струч-
ната подготовка и практиката, да се достават до 
Собранието на општината — Охрид со ознака „ЗА 
КОНКУРС". 

Некомплетираните молби со бараните докумен-
ти нема да бидат земени предвид при одлучува-
њето. 

Рокот за поднесување на молби трае 15 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на СРМ". 

Личниот доход според правилникот за лични-
те доходи на Органот на управата. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СОДРЖИНА 
Решение за разрешување од должност 
советник на Извршниот совет — — — 609 
Решение за назначување помошник на 
секретарот на Извршниот совет — — 609 
Решение за разрешување од должност 
помошник на секретарот на Извршниот 
(совет — — — — — — — — — 609 
Решение за утврдување престанок на 
функцијата претседател и член и име-
нување претседател и член на Комиси-
јата за признавање право на пензија по 
член 195 и давање мислење по член 178 
став 2 од Основниот закон за пензиското 
осигурување — — — — — — — 609 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 22/72 од 22 јуни 1972 година — 610 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Договор за спроведување на социјално-
то осигурување на ликовните уметници 611 
Исправка на Конкурсот за поблиските 
услови за одобрување кредити од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики 
и краишта за зголемување на вработе-
носта — — — — — — — — — 615 


