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117. 

Врз основа на членот 174 став 1 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65^ 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70 и 60/70), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А М А Т И Ч Н А Т А Е В И Д Е Н Ц И Ј А З А О С И Г У Р Е Н И -

Ц И Т Е И З А У Ж И В А Т Е Л И Т Е Н А П Е Н З И И 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Во матичната евиденција за осигурениците и за 
уживателите на пензии (во понатамошниот текст: 
матичната евиденција) се обезбедуваат податоците 
потребни за остварување на правата од инвалид-
ското и пензиското осигурување и за спроведување 
на тоа осигурување. 

Член 2 
Матичната евиденција се организира врз основа 

на единствено и еднообразно устројување, евиден-
тирање и давање на податоци. 

За устројувањето и за водењето на матичната 
евиденција и за давањето на податоците содржани 
во матичната евиденција се употребуваат обележја 
во значењата определени со прописите за евиден-
циите во областа на трудот, со прописите за соци-
јалното осигурување и со другите прописи. 

Регистрирањето на податоците во матичната 
евиденција се врши според единствен кодекс на 
шифри. 

Член 3 
Матичната евиденција ја организираат, ја ус-

тројуваат и ја водат републичките и покраинските 
заводи за социјално осигурување (во понатамош-
ниот текст: републичките односно покраинските за-
води). 

Матичната евиденција за воените осигуреници 
ја организира, ја устроЈува и ја води Државниот 
секретаријат за народна одбрана во согласност со 
одредбите на оваа уредба. Поблиски прописи за ор-
ганизирањето, за устројувањето и за водењето на 
таа ев,иденција донесува државниот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 4 
Матичната евиденција се организира така што 

податоците што се во неа регистрирани да можат да 
се користат и за други потреби на социјалното оси-
гурување. 

Републичките односно покраинските заводи, врз 
основа на одлука на собранието на републичката 
односно покраинската заедница на социјалното оси-
гурување, одлучуваат за опремата што ќе се кори-
сти за водењето на матичната евиденција. 

Член 5 
Во матичната евиденција се регистрираат пода-

тоци за: 
1) лицата во работен однос што работат со пол-

но работно време, лицата што работат најмалку со 
половина од полното работно време, лицата осигу-

рени според други основи во смисла на Основниот 
закон за пензиското осигурување и Основниот за-
кон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69) освен 
за лицата од чл 22 и 23 на тој закон, уживателите 
на правото на туѓа помош и нега, лицата на кои 
пензискиот стаж им е утврден со решенија на ор-
ганите надлежни според посебни прописи и лицата 
на кои времето поминато во работен однос им е за-
пишано во работната книшка (во понатамошниот 
текст: осигурениците); 

2) лицата што го оствариле правото на старосна, 
инвалидска и семејна пензија односно правото на 
инвалиднина (во понатамошниот текст: уживателе-
те на пензија) по основ на Основниот закон за пен-
зиското осигурување, Основниот закон за инвалид-
ското осигурување, по посебни прописи за условите 
за здобивање со пензија на работниците запослени 
во рудниците на јаглен и по посебните прописи за 
определување надоместок за побарувања по основ 
на социјалното осигурување настанати во странство. 

Член 6 
Податоците за устројување и водење на матич-

ната евиденција ги обезбедуваат осигурениците, ра-
ботните и други организации и државните органи 
(во понатамошниот текст: организациите), приват-
ните работодавци и заводите за социјално осигуру-
вање — со поднесување на пропишаните пријави. 

Во пријавите од ставот 1 на овој член подато-
ците се внесуваат само врз основа на јавни исправи 
и со закон утврдените евиденции што ги водат ор-
ганизациите односно заводите за социјалното оси-
гурување. 

Член 7 
Кога во постапката од членот 175а односно од 

членот 1756 на Основниот закон за пензиското оси-
гурување ќе се изврши измена во конечните реше-
нија врз основа на кои податоците се регистрирани 
во матичната евиденција, републичкиот односно по-
краинскиот завод е должен да изврши исправка на 
регистрираните податоци и за тоа писмено да го из-
вести осигуреникот. 

Член 8 
Во постапките за решавање за правата на оси-

гурениците од пензиското односно инвалидското 
осигурување, поведени од 1 јануари 1973 година, се 
користат податоците регистрирани во матичната 
евиденција. 

Член 9 
Заводите за социјално осигурување и организа-

циите се должни со користење на средствата за јав-
но информирање и на друг погоден начин да ги за-
познаат осигурениците за нив,ните должности во 
врска со доставувањето на податоците за устроју-
вањо на матичната евиденција. 

Заводите за социјално осигурување и организа-
циите се должни на осигурениците да им дадат 
правна и стручна помош во врска со извршувањето 
на нивните обврски околу доставувањето на пода-
тоците за устројување и водење на матичната еви-
денција. 
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II УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА 
ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Податоци што се регистрираат во матичната еви-
денција 

Член 10 

Во матичната евиденција се регистрираат след-
ните податоци: 

а) за осигурениците: 
1) матичен број; 
2) општи податоци; 
3) посебни податоци за учеството во Народно-

ослободителната борба, за инвалидноста, за телес-
ното оштетување и др.; 

4) податоци за занимањето, за работното место 
и за квалификациите; 

5) податоци за пензискиот стаж што осигурени-
кот го остварил до Ѕ1 декември 1964 година — по 
видовите на стажот: 

б) податоци за стажот на осигурување што оси-
гуреникот го остварил во изминатата календарска 
година п о ч н у в а н и од 1 јануари 1Ѕ65 година 

7) податоци за личниот доход што служи за ут-
врдување на пензискиот основ, а КОЈ осигуреникот 
го остварил во изминатата календарска година поч-
нувајќи од 1965 година; 

8) податоци за организацијата во која осигуре-
никот бил запослен; 

9) други пропишани податоци што се неопходни 
за остварување и за користење на правата на оси-
гуреникот; 

6) за уживателите на инвалидска и старосна 
пензија: 

1) матичен број; 
2) општи податоци; 
3) посебни податоци за учеството во Народно-

ослободителната борба, за инвалидноста, за телес-
ното оштетување и др.; 

4) податоци за видот на пензијата, за правниот 
основ кој служел за утврдување на пензијата и за 
намалувањето односно зголемувањето на пензијата; 

5) податоци за пензискиот стаж; 
6) податоци за личниот доход што е земен пред-

вид за утврдување на пензискиот основ, за износот 
на пензискиот основ и за износот на пензијата; 

7) други пропишани податоци што се неопходни 
за остварување и користење на правата на ужива-
телите на инвалидска и старосна пензија; 

в) за уживателите на семејна пензија: 
1) податоци од точката а) односно 6) на ставот 1 

од овој член за активни-от осигуреник односно за 
уживателот на пензијата од кого се изведува пра-
вото на семејна пензија; 

2) општи податоци за уживателот на семејна 
пензија; 

3) податоци за износот и за видот на семејната 
пензија; 

4) други пропишани податоци што се неопходни 
за остварувањето и за користењето на правата на 
уживателите на семејна пензија; 

г) за уживателите на инвалиднина: 
1) матичен 6poj; 
2) општи податоци за уживателот на инвалид-

нина; 
3) податоци за видот, за причината и за степе-

нот на телесното оштетување, како и дијагноза; 
4) податоци за износот на инвалиднината;. 
5) други пропишани податоци што се неопходни 

за остварувањето и за користењето на правата на 
уживателите на инвалиднина. 

Во матичната евиденција се регистрираат само 
конечно утврдените податоци за личниот доход, за 
пензискиот стаж и за стажот на осигурување на 
осигуреникот, 

Податоците за времето што осигуреникот го по-
минал на работни места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење, во матичната 
евиденција се регистрираат во ефектив-но траење. 

2. Устројување на матичната евиденција 

Член 11 
Матичната евиденција, во делот што се однесу-

ва на осигурениците (во понатамошниот текст: ма-
тичната евиденција за осигурениците), се устројува 
со регистрирање на податоците во таа евиденција 
врз основа на пријавата на податоците за устроју-
вање на матичната евиденција за осигурениците 
КОЈ а се должни^ д а ј а п однесат^ самите осигурен,ици. 

Член 12 
Пријавата на податоците за устројување на ма-

тичната евиденција за осигурениците содржи оп-
шти и посебни податоци за осигуреникот со состој-
бата на денот на поднесувањето на пријавата, пода-
тоци за утврдените периоди на пензискиот стаж ос-
тварени до 31 декември 1964 година, како и пода-
тоци за стажот на осигурувањето наполнет по 1 ја -
нуари 1965 година до денот на поднесувањето на 
пријавата. 

Член 13 
Податоците за пензискиот стаж наполнет до 31 

декември 1964 година осигуреникот ги внесува во 
пријавата на податоците за устроЈување на матич-
ната евиденција за осигурениците врз основа на по-
датоците од работната книшка или врз основа на 
правосилните решенија кои надлежните органи 

го утврдиле пензискиот стаж. " - . 
Податоците за стажот на осигурување наполнет 

од 1 Јануари 1965 година до денот на поднесувањето 
на пријавата на податоците за устроЈување на ма-
тичната евиденција за осигурениците, осигуреникот 
ги внесува во таа пријава врз основа на податоците 
од работната книшка односно од пропишаната еви-
денција што ја водат организациите. 

Посебните податоци за осигуреникот (учество во 
Народноослободителната борба, инвалидитет, инва-
лидност и др.) се внесуваат во пријавата на пода-
тоците за устројување на матичната евиденција за 
осигурениците врз основа на решенијата на над-
лежните органи со кои односните податоци се утвр-
дени. 

Организациите се должни на осигурениците да 
им ги обезбедат податоците од пропишаната евиден-
ција заради внесување во пријавата на податоците 
за устројување на матичната евиденција за осигу-
рениците, 

Член 14 
Пријавата на податоците за устројување на ма-

тичната евиденција за осигурениците ја поднесува 
осигурен,икот во работен однос, осигуреникот осигу-
рен по друг' основ, како и лицето кое не е во рабо-
тен однос а на кое пензискиот стаж му е утврден 
со решение на органот надлежен според посебни 
прописи односно на кое времето поминато во ра-
ботен однос му е запишано во работната книшка. 

Пријавата на податоците за устројување на ма-
тичната евиденција за осигурениците му се подне-
сува на комуналниот завод за сопијално осигуру-
вање (во понатамошниот теќст: ко:западниот завод) 
к а ј кого осигуреникот е пријавен на осигурување. 

Лицето кое не е пријавено на осигурување, а е 
должно да и поднесе пријава на податоците за ус-
тројување на матичната евиденција за осигурени-
ците, таа пријава му ја поднесува на комуналниот 
завод надлежен според местото на живеењето. 

Член 15 
Кон пријавата на податоците за устројување на 

матичната евиденција за осигурениците осигурени-
кот ja поднесува работната книшка, правосилното 
решение за утврдениот пензиски стаж до 31 декем-
ври 1964 година — ако пензискиот стаж не е запи-
шан во работната книшка, како и решението за пен-
зискиот стаж што е запишан во работната книшка 
без спецификација. 

Осигуреникот, кој во пријавата на податоците 
за устројување на матичната евиденција за осигу-
рениците ќе ги внесе посебните податрци (член 10 
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став 1 точка а) под 3), кон пријавата го поднесува и 
решението на надлежниот орган со кое се утврдени 
тие податоци. 

За утврдените периоди на стажот на осигуру-
вање остварен до 31 декември 1964 година и за пе-
риодите на стажот на осигурување остварен до 1 
јануари 1965 до 31 декември 1969 година, кои оси-
гуреникот ги поминал на работа на работни места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење — осигуреникот поднесува и писмени 
докази за тоа. 

Југословенските работници кои во времето на 
поднесувањето на пријавата на податоците за ус-
тројување на матичната евиденција за осигурени-
ците ќе се затечат во работен однос заснован со 
странски работодавец, кон таа пријава (член 28 
став 2), покрај доказите од ст. 1 до 3 на овој член. 
поднесуваат и писмени докази за времето поминато 
на работа во странство. 

Член 16 
За поднесената пријава на податоците за устро-

јување на матичната евиденција за осигурениците, 
на осигуреникот му се издава потврда. 

Пријавите на податоците за матичната евиден-
ција за осигурениците комуналниот завод му ги до-
ставува на надлежниот републички односно покра-
ински завод, заради регистрирање на податоците во 
матичната евиденција, 

Член 17 
За податоците регистрирани во матичната еви-

денција за осигурениците републичкиот односно по-
краинскиот завод на осигурениците им издава пи-
смено известување. 

Известувањето од ставот 1 на овој член содржи: 
1) име и презиме и матичен број на осигуре-

никот; 
2) пензиски стаж наполнет до 31 декември 1964 

година, искажан во години, месеци и денови (ка-
лендарски) ; 

3) стаж на осигурување наполнет од 1 јануари 
1965 година до 31 декември 1969 година, искажан во 
години, месеци и денови (календарски); 

4) периоди поминати на работни места на кои 
стажот на осигурување се смета со наголемено тра-
ење (календарски) и стапки на зголемувањето на 
стажот; 

^ 5) личен доход. кој служи за утврдување на 
пензискиот основ остварен во одделни години од 
1965 до 1969 година. 

Известувањето од ставот 1 на овој член му се 
доставува на осигуреникот кој е запослен — преку 
работната организација во која е запослен, а на 
другите осигуреници — преку надлежниот комуна-
лен завод. 

Член 18 
Матичната евиденција, во делот што се одне-

сува на уживателите на пензија (во понатамошниот 
текст: матичната евиденција за уживателите на 
пензија), се устројува со регистрирање на подато-
ците во таа евиденција врз основа на пријавите кои 
на матичната евиденција и ги доставуваат комунал-
ните или републичките односно покраинските за-
води. 

Член 19 
Комуналните заводи им доставуваат на репуб-

личките односно покраинските заводи пријава на 
податоците за уживател на инвалидска пензија, 
пријава на податоците за уживател на старосна 
пензија, пријава на податоците за уживател на се-
мејна пензија и пријава на податоците за уживател 
на правото на инвалиднина. 

Пријавите од ставот 1 на овој член се поднесу-
ваат за сите уживатели на пензии и за уживате-
лите" на инвалиднини кои во тоа својство ќе се за-
течат во времето определено за поднесување на 
пријавата, 

Член 20 
Пријавите од членот 19 на оваа уредба и ги до-

ставува на матичната евиденција комуналниот или 
републичкиот односно покраинскиот завод што ја 
исплатува пензијата и инвалиднината, а врз основа 
на податоците од пропишаните евиденции. 

Пријавата на податоците за уживател на пра-
вото на инвалиднина се доставува ако односното 
лице ужива само право на инвалиднина, односно 
право на додаток за помош и нега. 

Ако надлежниот завод за социјално осигуру-
вање во часот на поднесувањето на пријавите од 
ставот 1 на ОВОЈ член не располага со потребните 
податоци за уживателот на пензијата, дополнение 
на податоците во пријавите врши заводот за со-
цијалното осигурување ка ј кого тие податоци се 
наоѓаат. 

3. Водење на матичната евиденција 

Член 21 
Матичната евиденција за осигурениците се води 

така што во неа се внесуваат: 
1) податоци за сите лица кои по устројувањето 

на матичната евиденција ќе се здобијат со својство-
то на осигуреник од пензиското односно инвалид-
ското осигурување; 

2) податоци за престанокот на осигурувањето 
на лицата регистрирани во матичната евиденција; 

3) податоци за стажот на осигурување и за лич-
ниот доход КОЈ служи за утврдување на пензискиот 
основ што осигуреникот го остварил во изминатата 
календарска година 

4) промени настанати во општите и во посебните 
податоци за осигуреникот и за неговото заложува-
ње, односно за утврдениот пензиски стаж; 

5) промени на податоците за организацијата, од-
носно промени во работењето на обврзникот за уп-
лата на придонесите од социјалното осигурување на 
работниците. 

Член 22 
Податоците потребни за водење на матичната 

евиденција за осигурениците ги обезбедуваат орга-
низациите, приватните работодавци, осигурениците 
и комуналните заводи со поднесување на пријава 
на осигурувањето, одјава на осигурувањето, прија-
ва за промената во текот на осигурувањето, пријава 
на податоците за утврдениот личен доход и за ста-
жот на осигурување, пријава на податоците за 
личниот доход остварен со примање на на-
доместок на личниот доход по ос-нов на 
здравственото осигурување, пријава на пода-
тоците за личниот доход остварен со примање на 
надоместок и на материјално обезбедување по основ 
на инвалидското осигурување, пријава на подато-
ците за дополнително утврдениот пензиски стаж 
односно за зголемувањето на стажот на оспорува-
њето, пријава за промената на податоците за лич-
ниот доход и за личниот доход остварен со примање 
на надоместок на личниот доход по основ на здрав-
ственото осигурување, пријава за промената на по-^ 
датоците за личниот доход остварен со примање на" 
надоместок на личниот доход и на' материјално 
обезбедување по основ на инвалидското осигуру-
вање. 

Член 23 
Пријавата на податоците за утврдениот личен 

доход и за стажот на осигурување, пријавата на по-
датоците за личниот доход остварен со примање на-
доместок на личниот доход по основ на здавстве-
ното осигурување и пријавата на податоците за лич-
ниот доход остварен со примање на надоместокот 
на личниот доход и на материјално обезбедување 
по основ на инвалидското осигурување се поднесу-
ваат за стажот на осигурување и за личниот доход 
кој служи за утврдување на пензискиот основ и што 
осигуреникот ќе ги оствари по 1 јануари 1970 го-
дина, 
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Член 24 
Матичната евиденција за уживателите на пен-

зии се води така што во неа се внесуваат податоци 
за лицата кои по устројувањето на матичната еви-
денција ќе се здобијат со СВОЈСТВОТО на уживател на 
пензија односно уживател на инвалиднина, како и 
сите промени во податоците регистрирани во мати-
,чната евиденција при нејзиното устројување. 

Член 25 
Податоците потребни за водење на матичната 

евиденција за уживателите на пензии ги обезбеду-
ваат заводите за социјално осигурување со подне-
сување на пријавите од членот 19 на оваа уредба 
за сите лица кои по устројувањето на матичната е-
виденција ќе се здобијат со својството на уживател 
на пензија односно уживател на инвалиднина, како 
и на пријавите за промената во инвалидската, ста-
росната и семејната пензија и на пријавите за про-
мената во инвалиднината. 

III. ДОЛЖНОСТИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ, ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ, ПРАВНИТЕ РАБОТОДАВЦИ И ЗА-

ВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 26 
Заради обезбедување на податоците за водења 

на матичната евиденција се должни: 
1) осигурениците: 
— обврзници за уплатување на придонесите за 

своето осигурување да му доставуваат на комунал-
ниот завод пријава на осигурувањето, одјава на о-
сигурувањето и пријава за промената во текот на 
осигурув ањето; 

— во работен однос со најмалку половина ре-
довно работно време — секоја промена во личните 
податоци за која нивната организација односно при-
ватниот работодавец ка ј кого се запослени не е 
непосредно известен, да му ја пријават на органи-
зацијата односно на приватниот работодавец во рок 
од 15 дена од денот на настанатата промена; 

— другите осигуреници — секоја промена во по-
датоците да му ја пријават непосредно на надлеж-
ниот комунален завод во рок од 8 дена од денот на 
настанатата промена; 

2) организациите: 
— да му достават на комуналниот завод прија-

ва на осигурувањето — за секој новозапослен ра-
ботник, одјава на осигурувањето — за секој работ-
ник на кого ќе му престане работата и пријава за 
промената во текот на осигурувањето — за сите ка ј 
нив запослени работници ка ј кои ќе настапи проме-
на во осигурувањето; 

— да му достават на комуналниот завод прија-
ва на податоците за утврдениот личен доход и за 
стажот на осигурување за секој ' работник кој во 
текот на изминатата календарска година бил ка ј нив 
на работата; 

— да му достават на комуналниот завод при-
јава за промената на податоците за личниот доход 
и за стажот на осигурување — за секој работник за 
кого доставиле пријава на податоците за утврдени-
от личен доход и за стажот на осигурување, ако до-
полнително биде утврдена каква и да било проме-
на во евидентираните податоци; 

3) приватните работодавци: 
— да му достават на комуналниот завод прија-

ва на осигурувањето - за секој новозапослен ра-
ботник, одјава на осигурувањето — за секој работ-
ник на кој ќе му престане работата и пријава за 
промената во текот на осигурувањето - за сите к а ј 
нив запеел ен и работници ка ј кои ќе настапи про-
мена во осигурувањето; 

4) комуналните заводи — да му доставуваат на 
републичкиот односно покраинскиот завод: 

— пријави од точ. 1 до 3 на овој член примени 
од осигуреникот, од организацијата односно од при-
ватниот работодавец; 

— пријава на податоците за утврдениот личен 
доход и за стажот на осигурување — за секој оси-

гуреник кој во изминатата календарска година бил 
запослен ка ј приватен работодавец, односно за оси-
гуреник кој е обврзник за уплатување на придоне-
сот за своето осигурување; 

— пријава на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање на надоместок на личниот до-
ход по основ на здравственото осигурување — за 
секој осигуреник кој во изминатата календарска 
година примал недоместок на личниот доход според 
прописите за здравственото осигурување исплатен 
на товар на фондот на здравственото осигурување; 

— пријава на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање на надоместокот на личн,иот до-
ход и на материјално обезбедување по основ на ин-
валидското осигурување — за секој осигуреник кој 
во изминатата календарска година примал матери-
јално обезбедување и надоместокот со право на за-
ложување според прописите за инвалидското оси-
гурување; 

— пријава на податоците за дополнително утвр-
дениот пензиски стаж односно за зголемувањето на 
стажот на осигурување — во сите случаи на допол-
нително утврдување на пензискиот стаж односно на 
дополнително зголемување односно бришење на тој 
стаж, кога решението за тоа ќе стане правосилно; 

— пријава за промената на податоците за лич-
ниот доход и за стажот на осигурувањето — за се-
кој осигуреник за кој комуналниот завод порано 
доставил пријава на податоците за утврдениот ли-
чен доход и за стажот на осигурување, односно при-
јава за промената на податоците за личниот доход 
остварен со примање надоместок на личниот доход 
по основ на здравственото осигурување или пријава 
за промената на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање на надоместок на личниот доход 
и на материјално обезбедување по основ на инва-
лидското осигурување и за секој осигуреник за кој 
комуналниот завод порано доставил пријава на по-
датоците за личниот доход остварен со примање на-
доместок на личниот доход по основ на здравствено-
то осигурување или пријава на податоците за лич-
ниот доход остварен со примање надоместок и на 
материјално обезбедување по основ на инвалидско-
то осигурување, како и во сите случаи кога допол-
нително ќе биде утврдена промена во доставените 
податоци; 

— соодветни пријави од членот 19 на оваа уред-
ба за сите лица кои по устројувањето на матичната 
евиденција ќе се здобијат со СВОЈСТВОТО на уживател 
на пензија односно уживател на инвалиднина; 

— пријави за промената во инвалидската, ста-
росната односно семејната пензија и пријави за 
промена во инвалиднината — за сите уживатели на 
пензија и уживатели на инвалиднина за кои се до-
ставени пријавите од членот 19 на оваа уредба, а 
ка ј кои ќе настапи промена во податоците регистри-
рани во матичната евиденција; 

5) републичкиот односно покраинскиот завод: 
— да и достави на матичната евиденција при-ја-

ва за промената во инвалидската, старосната и се-
мејната пензија односно за промената во инвалидни-
ната — кога како второстепен орган по повод ж а л -
ба од осигуреникот или во постапка за ревизија ќе 
го измени првостепеното решение, односно кога су-
дот ќе одлучи за тие права; 

— да и достави на матичната евиденција прија-
ва на податоците за дополнително утврдениот пен-
зиски стаж односно за зголемувањето на стажот 
на осигурување — кога како второстепен орган по 
повод жалба од осигуреникот или во постапка за 
ревизија ќе го измени првостепеното решение за 
утврдување на пензискиот стаж, односно кога су-
дот ќе одлучи за пензискиот стаж по повод тужба 
од осигуреникот;' 

— да и достави на матичната евиденција соод-
ветна пријава за сите уживатели на пензија во вр-
ска со конвенциите за социјално осигурување. 

Член 27 
Кога републичкиот односно покраинскиот завод 

ќе прими пријава на податоците за утврдениот ли-
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чен доход и за стажот на осигурување за осигуре-
никот кој претходно бил регистриран во матичната 
евиденција на друг републички односно покраин-
ски завод, ќе побара податоци од републичкиот од-
носно од покраинскиот завод ка ј кого се регистри-
рани тие податоци. 

Републичкиот односно покраинскиот завод од 
кого се бараат податоците, е должен регистрирани-
те податоци да ги достави најдоцна во рок од 8 
дена од денот на применото барање. 

Републичкиот односно покраинскиот завод од 
ставот 2 на овој член ќе ги достави и податоците од 
дополнително примените пријави од членот 22 на 
оваа уредба што се однесуваат на осигуреникот од 
ставот 1 на овој член — до републичкиот односно 
покраинскиот завод на КОЈ за тој осигуреник му се 
доставени податоците регистрирани во матичната 
евиденција. 

Ако уживателот на пензија се пресели на под-
рачје на друг републички односно покраински за-
вод, републичкиот односно покраинскиот завод во 
ЧИЈ а матична евиденција уживателот на пензија е 
регистриран, е должен во рок од 8 дена од денот 
на приемот на пријавата за преселување, на ТОЈ за-
вод да му достави препис на податоците регистри-
рани во матичната евиденција. 

Републичкиот односно покраинскиот завод од 
чие подрачје осигуреникот се преселил ги задржу-
ва во својата евиденција регистрираните податоци 
и истовремено евидентира на кој завод и под кој 
датум му се доставени податоците. 

IV. РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРОПИША-
НИТЕ ПРИЈАВИ ЗА УСТРОЈУВАЊЗ И ВОДЕЊЕ 

НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 28 
Осигурениците, организациите, приватните ра-

ботодавци и заводите за социјално осигурување се 
должни пријавите определени со оваа уредба да ги 
доставуваат во следните рокови: 

1) пријавите од чл. 12 и 19 од оваа уредба — 
најдоцна до 31 декември 1971 година; 

2) пријавата на осигурувањето, одјавата на оси-
гурувањето и пријавата за промената во текот на 
осигурувањето — во рок од 8 дека од денот на ста-
пувањето на работникот на работа или во осигу-
рување или по донесувањето на решението за свој-
ството на осигуреник и за основицата на осигуру-
вањето, односно од денот на престанокот на работа-
та на работникот или на осигурувањето, односно од 
денот на настапувањето на промената во текот на 
осигурувањето; 

3) пријавата на податоци!е за личниот доход ос-
тварен со примање надоместок на личниот доход по 
основ на здравственото осигурување и пријавата на 
податоците за личниот доход остварен со примање 
на надоместок и на материјално обезбедување по 
основ на инвалидското осигурување — најдоцна до 
30 април тековната година за изминатата календар-
ска година; 

4) пријавата на податоците зс дополнително ут-
врдениот пензиски стаж односно за зголемувањето 
на стажот на осигурувале — ве рок од 8 дена од 
денот кога решението за пензискиот стаж станало 
правосилно; 

5) пријавата за промената на податоците за лич-
ниот доход и за стажот на осигурување, пријавата 
за промената на податоците за личниот доход оства-
рен со примање надоместок на личниот доход по 
основ на здравственото осигурување и пријавата за 
промената на податоците за личниот доход остварен 
со примање на надоместок и на материјално обез-
бедување по основ на инвалидското осигурување — 
во рок од 8 дена од денот на утврдувањето на про-
мената во доставените податоци; 

6) пријавите од членот 26 точка 5 на оваа уред-
ба — во рок од 8 дена од денот на донесувањето на 
-решението; 

7) пријавите од членот 25 на оваа уредба — во 
рок од 30 дена од денот на настанатата промена. 

Југословенските работници кои во времето на 
поднесувањето на пријавата на податоците за ус-
тројување на матичната евиденција за осигурени-
ците ќе се затечат во работен однос заснован со 
странски работодавец, како и работниците на ју-
гословенските организации кои ќе се затечат на из-
ведување работи во странство, се должни пријавата 
на податоците за устројување на матичната евиден-
ција за осигурениците да ja поднесат во рок од 90 
дена од денот на враќањето во земјата. 

V. ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ ОД МАТИЧНАТА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА 

Член 29 
Кога податоците регистрирани во матичната е-

виденција не се даваат заради остварување на пра-
вата на осигурениците од инвалидското и пензиско-
то осигурување или за спроведување на тоа осигу-
рување, за условите и за начинот на давањето на 
податоците одлучува републичкиот од,носно покра-
инскиот завод. 

VI. МАТИЧЕН БРОЈ 

Член 30 
За потребите на устројувањето и водењето на 

матичната евиденција, како и за обработката на по-
датоците регистрирани во матичната евиденција, 
надлежниот завод за социјално осигурување го оп-
ределува матичниот број за секое лице од членот 5 
на оваа уредба. 

Матичниот број се определува при првото дос-
тавување на податоците за осигуреникот односно за 
уживателот на пензија заради регистрирање во ма-
тичната евиденција. 

Лицето од членот 5 на оваа уредба го задржува 
матичниот број и кога ќе се пресели на подрачјето 
на друг републички односно покраински завод. 

VII. ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 31 
Документацијата што служи за устројување и 

водење на матичната евиденција се чува најмалку 
30 години, сметајќи од денот на здобивањето на пра-
вата што произлегуваат од таа документација, но 
не помалку од 10 години од денот на смртта на ужи-
вателот на тие права, односно престанокот и загу-
бата на правата на членовите на семејството на 
пензија 

Податоците за лицата регистрирани во матич-
ната евиденција кои не се здобиле со правото од 
инвалидското и пензиското осигурување се чуваат 
најмалку 40 години, сметајќи од последното внесу-
вање на податоците во матичната евиденција. 

Член 32 
На место оригиналните документи можат да се 

чуваат микрофилмсви ако со нив се обезбедува ре-
продукување на документите на оригинален формат 
при целосна вредност со оригиналот. 

Заверената фотокопија служи за докажување 
на фактите регистрирани во матичната евиденција. 

Член 33 
По истекот на рокот од членот 31 на оваа уред-

ба уништување на. документацијата што служи за 
устројување и водење на матичната евиденција вр-
ши стручна комисија што ја формира собранието 
на републичката односно покраинската заедница на 
социјалното осигурување на работниците. Претсе-
дателот на комисијата е претставникот на држав-



Страна 238 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 18 март 1971 

ниот архив на републичката односно на автономна-
та покраина. 

Комисијата од ставот 1 на овој член врши и у-
ништување на оригиналните документи по нивното 
снимање на микрофилм (член 32). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Утврдувањето на личниот доход и на стажот на 

осигурувањето остварени до 31 декември 1969 годи-
на ќе се врши според Упатството за пријавување на 
утврдениот пензиски стаж и за утврдување и реги-
стрирање на стажот на осигурување и на личниот 
доход во изминатата година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/68). 

Начинот и средствата врз основа на кои ќе се 
соберат податоците неопходни за утврдување на 
личниот доход и за стажот на осигурување оства-
рен од 1 јануари 1965 до 31 декември 1969 година ги 
определуваат републичките односно покраинските 
заводи. 

Член 35 
За личниот доход и за стажот на осигурување 

што се остварени во 1970 и 1971 година, пријавата на 
податоците за утврдениот личен доход и за стажот 
на осигурување, пријавата на податоците за лич-
ниот доход остварен со примање надоместок на лич-
ниот доход по основ на здравственото осигурување 
и пријавата на податоците за личниот доход оства-
рен со примање на надоместок и на материјално о-
безбедување по основ на инвалидското осигурување, 
се должни обврзниците што ги поднесуваат тие при-
јави да ги достават во рокот од програмата на ус-
в о ј у в а њ е т о на матичната евиденција кој врз ос-
нова на одлуката на собранието на републичката 
односно покраинската заедница на социјалното оси-
гурување на работниците го утврдува републичкиот 
односно покраинскиот завод, 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за воведување ма-
тична евиденција за осигурениците и уживателите 
на пензии, за пријавување на податоците за матич-
ната евиденција и за регистрација на тие податоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/67 и 2/68). 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 58 
8 март 1971 година 

Белград 

\ Сојузен извршен совет I 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

118. 
Врз основа на членот 44 ст. 1 и 2 од Законот 

за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), сојузниот секретар за сто-
панство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВО-

ДИ ОД УВОЗ 

1. Работната организација што увезла текстил-
ни производи (во понатамошниот текст, увозникот) 
е должна тие производи да ги снабде со атест, со 
кој се утврдува дека им одговараат на условите за 
пуштање во промет односно за употреба определе-
ни со југословенските стандарди и дека во поглед 
на составот, квалитетот и другите својства им од^ 
говараат на декларираните податоци, , 

Увезените текстилни производи за кои не по-
стојат југословенски стандарди можат да се пуш-
таат во промет само ако се снабдени со атест со кој 
се утврдува дека одговараат на меѓународните нор-
ми и узанси што се применуваат во прометот на тек-
стилните суровини, полупроизводи и финални про-
изводи (стандарди и препораки на Меѓународната 
организација ,Дѕо". норми и узанси на меѓународ-
ните организации „IWTO", „В1ЅТА" и др.). 

2. Како текстилни производи, во смисла на точ-
ката 1 од оваа наредба се подразбираат:' 

1) текстилни суровини (репроматеријал), вклу-
чувајќи ги и чешланите ленти; 

2) преѓа и конец, од сите видови, состави и на-
мотки; 

3) ткаенини: сурови, белени, бојосани, печатени 
и доработени; 

4) позамантерија (ленти, тантели, везови и дру-
ги слични производи); 

5) конфекциски производи, плетени производи 
и чорапи; 

6) канап, јажарија, мрежи и други слични про-
изводи; 

7) теписи, ќилими, простирки и други покрива-
чи за под; 

8) филцеви и други неткаени текстилни произ-
води; 

9) текстилна галантериска и текстилна стока на 
парче. 

3 Увезените текстилни производи што се наме-
нети за преработка мораат да бидат снабдени со 
атестот од точката 1 на оваа наредба во прометот од 
увозникот до работната организација што тие про-
изводи ги купуваат заради преработка. Другите уве-
зени текстилни производи мораат да бидат снабде-
ни со атест во прометот помеѓу увозникот и работ-
ната организација на која увозникот непосредно П 
ги продава тие производи, а во другите фази на 
прометот на фактурата мора да биде означен бројот 
и датумот на издадениот атест, називот и седиштето 
на стручната организација што го извршила атес-
тирањето. 

Со атест мора да биде снабдена секоја партија 
на пратката (лот — група бали) од ист вид произ-
води, артикли, квалитетна класа, тип, стандард, со-
став и квалитет, потекло, форма и пакување. 

4. Атестот за увезените текстилни производи 
содржи податоци што се однесуваат особено на: ви-
дот на производот, артикалот, бруто и нето — те-
жината, датумот на пристигањето, земјата на потек-
лото, називот и седиштето на испраќачот, увозни-
кот, стручната организација што го извршила атес-
тирањето, бројот на пакувањата од кои е земена 
мостра и начинот на земањето на мострите, мето-
дата на испитувањето, декларираните податоци за 
составот за квалитетот и за другите својства на про-
изводот и наодот на стручната организација утвр-
ден со атестирањето. 

5. Атестирањето на увезените текстилни произ-
води се врши според единствените методи на испи-
тувањето на квалитетот и мострирањето, определе-
ни со југословенските стандарди односно со соод-
ветните меѓународни норми и узанси што се приме-
нуваат во прометот на текстилните суровини, полу-
производи и финални производи. 

6. Атестите за увезените текстилни производи 
ги издава стручната организација која располага 
со стручни кадри и со опрема за испитување на ква-
литетот и на другите својства на текстилните про-
изводи и која е регистрирана за таа дејност. 

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
деведесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 1577/1 
12 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 1 

д-р Боривое Јелиќ, с р. 
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119. 

Врз основа на членот 14 став 5 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), во врска со членот 
8 став 3 од Законот за задолжително издвојување 
на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 
година во посебна резерва („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/70 и 53/70), гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ МА НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО МОЖАТ ДА ГИ., 
ЗАПИШУВААТ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

1. Во Одлуката за издавање благајнички записи 
на Народната банка на Југославија што можат да 
ги запишуваат општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/70) во точката 4 
став I зборовите- „30 април" се заменуваат со зборо-
вите: „31 декември". 

Ставот 2 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' . 

О бр. 24 
8 март 1971 година 

Белград 
ч Гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Иво Перишин, с. р. 

120. 

Врз основа на членот 14 став 5 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), во врска со членот 
1 став 3 од Законот за издвојување на посебни смет-
ки дел на приходот од придонесот од личниот доход 
од работен однос, од данокот на промет, од цари-
ната и од судските такси во 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 53/70), гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА КОИ МО-
ЖАТ ДА ГИ ЗАПИШУВААТ ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА ИЗДВОЕНИ ВО 1971 ГО-

ДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе издава 
свои благајнички^ записи почнувајќи од март 1971 
година 

2. Благајничките записи што ги издава Народ-
ната банка на Југославија можат да ги запишуваат 
општествено-политичките заедници од средствата на 
својата посебна резерва издвоени во 1971 година. 

Благајничките записи од ставот 1 на оваа точка 
гласат на име« 

3 Благајничките записи се издаваат во апоени 
од 10.000, 50.000 и 100 000 динари. 

4 Благајничките записи се издаваат со рок на 
стасаност 30 април 1972 година, и со камата по стап-
ка од 6% годишно 

Каматата се исплатува во рокот на стасаноста, 
а се пресметува почнувајќи од денот на уплатата 
на средствата" 

5. Благајничките записи ќе се запишуваат vKaj 
Народната банка на Југославија — Централа во 
главните градови на социјалистичките републики и 
ќе се уплатуваат на сметката „7271 — Издадени 
вредносни хартии на општествено-политичките 
заедници до една година". 

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

О. бр. 25 
8 март 1971 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Иво Першшш, с. р. 

121. 

Врз основа на членот 14 став 6 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), во согласност со Со-
јузниот извршен совет, гувернерот на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ 
КРЕДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ФЕВРУА-

РИ И МАРТ 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за ограничување на порастот на 
краткорочните кредити на деловните банки во фев-
руари и март 1971 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/71) по точката 2 се додава нова точка 2а, која 
гласи.-

,ла. По исклучок-од одредбата на точката 1 од 
оваа одлука, деловните банки, со претходна соглас-
ност од Народната банка на Југославија, можат да 
ги зголемат краткорочните кредити над состојбата 
на тие кредити предвидена во таа точка, и тоа под 
следните услови: 

1) зголемувањето да се однесува на кредитите за 
вложувања во земјоделското производство и на кре-
дитите за подготвување на туристичката сезона; 

2) деловната банка да ги исполнува сите услови 
на кредитната способност.^ 

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

О. бр. 29 
11 март 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа-на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за пројавено херојско дело 
и покажан масовен и единствен отпор на неприја-
телот, како и за извонреден придонес во организа-
цијата на револуционерната власт, здравствената 
и санитетската служба, службата на обезбедува-
њето и известувањето и за успесите постегнати во 
оружените акции со што е создаден голем придонес 
за победата над непријателот во текот на Народно-
ослободителната борба. 

СО ОРДЕН НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Местото Љубљана; 
Vernostna obveščevalna služba Osvobođilne fronte; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Centralna tehnika Komumstične part i je Slovenije, 
Organizacija Osvobodilne fronte in Komunistične 

parti je na slovenskih železnica!! in njihovemu Rajon-
skemu odboru Osvobodilne fronte ter Rajonskemu ko-
miteju Komunistične parti je v Ljubljani, 

Zdravniški in sanitetni matični odbor Osvobodilne 
fronte Ljubljana. 

Бр. 61 
24 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУ1 ОСЛАБИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Лукић инж. Милош. 

Бр. 62 
24 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод дваесетпетгодишнината 
од излегувањето на весникот, а за особени заслуги 
и придонес во изградбата на земјата, во зацврсту-
вањето и развивањето на работничкото самоуправу-
вање и социјалистичките општествени односи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Časopisno podjet je Mariborski tisk — Večer, 
Maribor; 

по повод стогодишнината на постоењето и ра-
ботата, а за заслуги на зашитата на спасувањето на 
животите, на општествениот и личниот имот со што 
е создаден значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

Gasilsko društvo — Ljubljana — mesto. 

Бр. 63 
27 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод седмудесетгодишнината 
на животот, а за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

резервниот генерал-мајор: Оштрић Стјепана 
Звонимир; 

по повод шеесетгодишнината на животот, а за 
особени заслуги во изградбата и јакнењето на ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

резервните генерал-полковници: Ђуровић Ђуре 
Милинко, Јанковић Саве Блажо; 

резервните генерал-мајори: Косовац Шпире 
Дмитар, Вулетић Јоке Марко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

резервните генерал-мајори: Јандрић Ђуре Ду-
шан, Раичевић Милете Милисав; 

по повод педесетгодишнината на животот, а за 
особени заслуги во изградбата и јакнењето на ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

резервниот генерал-мајор: Крена Михај ла 
Станко. 

Бр. бб 
5 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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