
Четврток 23 септември 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 42 ГОД. XXVII 

512. 

Врз основа на член 19 став 2 и член 20 ст. 1 и 2 
ед Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/66 54/67, 55/68. 13/69, 20/69, 50/69, 
55/69, 32/70, 47'70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), и член 
37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 
и 29/71), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58 70) по точка 8 се додава нова точка 8а, која 
гласи: 

„8а. Увозот и плаќањето на лабораториски хе-
микалии и реагенси во пакувања до 2,5 kg нето-те-
жина се врши слободно." 

2. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, КОЈ е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регулиран, се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1\ во тарифниот број 28.38 точка 1 одредбата под 
з) се менува и гласи: 

,,з) амониум ЛБ РК"; 
2) во тарифниот број 28.40 точка 3 одредбата под 

г) се менува и гласи: 
,,г) калциум: 
1) за храна за добиток ЛБ РК 
2) друго ЛБ ГДК"; 
3) во тарифниот број 29.30 по точка 1 се додава 

нова точка 2 која гласи' 
„2) Изоцијанати за полиуретански 

пени ЛБ ЛБ". 
Досегашната точка 2 станува точка 3; » 
4) во тарифниот број 37.01 во точка 1 во одред-

бите под а) и под б) се додава нова одредба под 3, 
која гласи: 

,,З) плочи за графичката индус-
трија ЛБ ЛБ". 

Во точката 2 се додава нова одредба под в), која 
гласи: 

,,в) филмови за графичката ин-
дустрија ЛБ ЛБ". 

Досегашната одредба под в) станува одредба 
под г); 

5) во тарифниот број 38.19 во точка 1 под н) по 
одредбата под'14 се додаваат две нови одредби, кои 
гласат: 

„15) леарски песок ирев лечен 
со смола ЛБ ЛБ 

16) електро дни атрацитни маси 
со врзивни средства ЛБ РК". 

Досегашната одредба под 15 станува одредба 
под 17; 

6) во тарифниот број 39.02 во точка 2 се додава 
нова одредба под д), која гласи: 

,,д) лепила ЛБ ГДК". 
Досегашната одредба под д) станува одредба 

под ѓ); 
7) во тарифниот број 51.02 во точка 1 одредбата 

под а) се менува и гласи: 
,,а) монофил: 
1) најлон конец за јадици Л Б ЛБ 
2) друго ЛБ ГДК". 
Во точка 2 одредбата под в) се брише, а досегаш-

ната одредба под в) станува одредба под б); 
8) во тарифниот број 56.02 точката 2 се менува 

и гласи: 
„2) Вештачки влакна, несечени, во кабли: 
а) целулозен ацетатен кабел за 

изработка на филтер-стапчи-
ња за цигари ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ Д"; 
9) во тарифниот број 73.11 во точка 2 по одред-

бата под б) се додава нова одредба под в), која 
гласи: 

в) друго ЛБ РК"; 
10) во тарифниот број 73.15 во точка 24 под -

одредбата под 9 се додава нова одредба под г), која 
гласи: 

„г) ленти ладно валани, легирани, 
Превлечени ЛБ РК"; 

11) во тарифниот број 73.16 во точка 2 под б) 
во одредбите под 1 и под 2 во колона 4 кратенките: 
,,РК" се заменуваат со кратенките: „ГДК"; 

12) во тарифниот број 73.40 во точка 2 по од-
редбата под ѓ) се додава нова одредба под е), која 
гласи: 

,,е) друго ЛБ ГДК"; 
13) во тарифниот број 82.02 во точка 2 под б) 

одредбата под 1 се менува и гласи: 
,Д) ножови и листови за пили ЛБ ДК". 
По одредбата под 2 се додава нова одредба под 

3, која гласи: 
„3) дијамантски дискови, сег-

менти, пили и ленти со дијамант-
ски сечива ЛБ ЛБ". 

Досегашната одредба под 3 станува одредба 
под 4; 

14) во тарифниот број 82.05 во точка 1 во одред-
бите под а) 2, под б) 4 а), под в) 2 а), под ѓ) 1 а), под 
ѓ) 2 а) и под е) и во точка 2 во одредбите под а) 2 а) 
и под б) 1, по зборовите: „машини — алатки" се до-
даваат запирка и зборовите: „освен за обработка на 
дрво"; 

15) во тарифниот број 84.23 во точка 3 под а) 
зборовите: „и суви багери" се бришат. 

Во точката 13 во одредбите под а) и под б) во 
колоната 4 кратените: „ДК" се заменуваат со кра-
тенките: „ГДК"; 

16) во тарифниот број 85.01 во точка 2 под б) во 
одредбата под 3 г) и во одредбата под 4 г) во колоната 
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2 зборовите: „трансформатори со сила над 20.000 
kWA" се заменуваат со зборовите: „трансформатори 
со сила од 20000 kWA и повеќе": 

17) во тарифниот број 85.24 точката 1 се менува 
и гласи: 

,Д) Јаглени аморфни електроди: 
а) катодни и анодни блокови за 

електролиза на алуминиум ЛБ ЛБ 
б) други јаглеви аморфни елек-

троди ЛБ РК". 
Точката 3 се менува и гласи: 
,,З) Јаглено-трафитни четкичиња 

и други лизгави контакти ЛБ ГДК". 
3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Р. п. бр. 177 
15 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

513, 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување на царинските контингенти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48 '67, 54/67, 8/68, 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНО МЕ Р 

— РУС ВО ПРАВ 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема за производството на винилхдорид 
мономер — РУС во прав, наместо царинските стопи 
предвидени во Царинската тарисјЅЅ' односно во Ре-
шението за определување пониски царински стопи 
за стоките за кои е предвиден царински контингент 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71), 
ќе се применуваат следните царински стопи: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стопа 

1 2 3 
84.03/4 Други генератори 

Ех, 
Генератори за производство на азот 
со согорување на воздух 10 

84 10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Пумпи за преточување на винилхло-
рид мои омер, во специјална „Ѕ" из-
работка 10 

84.11/16 Вакуум пумпи 
Ех 
— Пумпи со висок вакуум за винил-

хлорид мономер — гас, во специ-
јална „Ѕ" изработка 10 

- Вакуум пумпи за пневматски 
транспорт на PVC прав, во специ-
јална „Ѕ" изработка 10 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Гасни компресори за винилхлорид, 
капацитет 600 mm Hg вакуум, во спе-
цијална „Ѕ" изработка 10 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
Вентилатори за воздух заситен со ви-
нилхлорид во гасовидна состојба, во 
специјална „Ѕ" изработка 10 

84.12/2 Уреди за климатизација, автоматски 
до 300 т 3 

Ех. 
Уреди за климатизација со контролна 
сила со осетливи инструменти, во спе-
цијална „Ѕ" изработка 10 

84.17/1 д Машини и уреди за разладување на 
материјали 
Ех. 
— Уреди за кондензација на винил-

хлорид мономер со разладување, 
во специјална „Ѕ" изработка 10 

— Разладна кула за вода, капацитет 
6.000.000 Kcal/h 10 

84.17/ls Други машини и уреди 
Ех. 
— Уреди за кондензација и стабили-

зација на винилхлорид мономер 10 
— Автоклави за полимеризација на 

винилхлорид мономер, со припа-
ѓачките уреди 10 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
— Уреди за филтрирање на гасовиден 

винил хлорид мономер, во специјал-
на „Ѕ" изработка 10 

— Вреќа-филтери за издвојување на 
РУС пра^Ѕзд воздухот, со вградени 
елементи за заштита од стоички 
електрицитет - 10 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Машини за дозирање и пакување на 
РУС прав 10 

84.22/5д Други машини и апарати за дозира-
ње, манипулација, натовар или исто-
вар и сл. 
Ех. 
Уреди за пневматски транспорт на 
РУС прав 10 

84.59/2и Мешалки за приготвување пластични 
материи 
Ех 
Мешалки за хомогенизирање на РУС 
прав 10 

84.59/2к Други машини и механички направи 
Ех 
— Мелници за мелење на крупни 

фракции на РУС прав 10 
— Уреди за сеење на РУС прав, со 

вградени елементи за заштита од 
статичен електрицитет 10 

— Уреди за сепарација на РУС прав 10 
— Уреди за приготвување на иници-

јатори за полимеризација на ви-
нил хлорид мономер 10 
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1 2 3 

84.61/1 Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски вентили за регулација на 
процесот на полимеризација на ви-
нил хлорид мономер, во специјална 
„Ѕ" изработка 10 

84.61/2 Други вентили 
Ех. 
Други вентили за регулација на про-
цесот на полимеризација на винил-
хлорид мономер, во специјална „Ѕ" 
изработка 10 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати 
Ех. 
Командно-контролни табли за регула-
ција на работата на уредите што се 
користат во производството на PVC 
прав 10 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот и 
ДР. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструменти и 
апарати за полимеризација на винил-
хлорид мономер 10 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, проверу-
вање, анализа и автоматска контрола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, ана-
лиза, автоматска контрола и регула-
ција на производството на РУС прав 10 

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

Бр. 3-9672/1 
31 август 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Сетоле, с. р. 

^ 1 4 . 

Врз основа на член 24 од Основниот закон за 
евиденциите во областа на трудот (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот совет за труд про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕ-

ЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденции во об-

ласта на трудот („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65, 
32/66 и 11/67) по член 356 се додава нов член 35в, 
кој гласи: 

„Одредбите на чл. 33, ЗЗа и Зоб од овој правил-
ник ќе се применуваат при доставување и регистри-
рање податоци за личниот Доход и за стажот за 
осигурувањето што осигурениците ги оствариле од-

носно наполниле во изминатата календарска година 
до 31 декември 1969 година," 

Член 2 
Доставувањето и регистрирањето на податоците 

За стажот на осигурувањето и за личните доходи 
остварени од 1 јануари 1970 година ќе се врши на 
начинот утврден со прописите за матичната еви-
денција за осигурениците и за уживателите на пен-
зии. 

Член 3 
Посебните ознаки во регистарот (шифри) што ги 

одредувал републичкиот односно покраинскиот за-
вод за социјално осигурување за секоја општина, 
редните броеви на обврзниците за уплатување на 
придонесот и регистарските броеви на обврзниците 
за уплатување на придонесот (член 99 од Правилни-
кот за водење евиденции во областа на трудот) ќе 
се утврдуваат и запишуваат во регистарот почну-
вајќи од 1 октомври 1971 година на начинот утвр-
ден со прописите за матичната евиденција за осигу-
рениците и за уживателите на пензии. 

Член 4 
Пријавата на осигурување, одјазата на осигуру-

вање и пријавата за промена во текот па осигурува-
њето ќе се доставуваат до 30 септември 1971 година 
на обрасците пропишани со чл. 102 и 111 од Правил-
никот за водење евиденции во областа на трудот. 
Од 1 октомври 1971 година овие пријави ќе се 
доставуваат на обрасците М-1, М-2 и М-3 пропи-
шани со Правилникот за податоците што се реги-
стрираат во матичната евиденција за осигурениците 
и за уживателите на пензии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/71). 

Член 5 
Согласно важечките прописи со кои е регули-

рана организацијата на спроведувањето на здрав-
ственото осигурување односно организацијата на 
спроведувањето на пензиското и инвалидското оси-
гурување, обврските во поглед водењето на евиден-
циите и доставувањето на податоците заради водење 
на тие евиденции ќе ги извршуваат и тоа: 

1) водењето евиденции и доставувањето извеш-
таи што според одредбите на Правилникот за воде-
ње евиденции во областа на трудот ги извршуваат 
комуналните заводи за социјално осигурување — 
службите одредени за спроведување на здравстве-
ното осигурување односно службите одредени за 
спроведување на пензиското и инвалидското осигу-
рување; 

2) доставувањето пријави, извештаи и податоци 
до комуналните заводи за социјално осигурување, 
според одредбите на Правилникот за водење еви-
денции во областа на трудот — работните и други 
организации до службите одредени за спроведување 
на здравственото осигурување и до службите одре-
дени за спроведување на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1328/1 
1 јули 1971 година 

Белград 

Заменик-претседател па 
Сојузниот совет за труд, 
Светозар Пеновски, с. р. 
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515. 

Врз основа на член 174 став 2 од Основниот за-
кон 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, 60/70, 15/71 и 
16/71), Сојузниот совет за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ РЕГИСТРИРААТ ВО 
МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИ-

ТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат податоците 

што се регистрираат во матичната евиденција за 
осигурениците и за уживателите на пензии (во по-
натамошниот текст: матичната евиденција), обрас-
ците што служат за доставување на податоците 
заради у строј ување и водење на матичната евиден-
ција и начинот на нивното пополнување и доста-
вување. 

Член 2 
Во матичната евиденција се регистрираат по-

датоците содржани во обрасците што се пропишани 
со овој правилник, а што служат за доставување 
на податоците за устројување и водење на матич-
ната евиденција. 

Регистрирањето на податоците во матичната еви-
денција се врши на начинот кој и одговара на тех-
ничката опрема што заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување во републиките односно во 
автономните покраини (во понатамошниот текст: 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање) ја користат за водење на матичната евиден-
ција. 

Член 3 
Пријавите на податоците за устројување и во-

дење на матичната евиденција (чл. 11, 19, 22, 25 и 
26 од Уредбата за матичната евиденција за осигуре-
ниците и за уживателите на пензии — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/71) се доставуваат на следните 

- обрасци, и тоа: 
- Пријава на податоците за устројување на ма-

тичната евиденција за осигурениците — на образе-
цот ПС; 

— Пријава на осигурување — на образецот М-1; 
- Одјава на осигурување - на образецот М-2; 
— Пријава за промената во текот на осигурува-

њето — на образецот М-3; 
- Пријава на податоците за утврдениот личен 

доход и за стажот на осигурувањето — на образе-
цот М-4; 

— Пријава на подароците за личниот доход ос-
тварен со примање надоместок на личниот доход 
по основ на здравственото осигурување — на обра-
зецот М-5; 

- Пријава на податоците за личниот доход ос-
тварен со примање на надоместок на личниот доход 
и на материјално обезбедување по основ на инва-
лидско осигурување — на образецот М-6; 

— Пријава на податоците за дополнително утвр-
дениот пензиски стаж односно за наголемувањето 
на стажот на осигурувањето - на образецот М-7; 

Пријава за промената на податоците за лич-
ниот доход и за стажот на осигурувањето — на 
образецот М-8; 

— Пријава за промената на податоците за лич-
ниот доход остварен со примање надоместок на лич-
ниот доход по основ на здравственото осигурување 
— на образецот М-9; 

— Пријава за промената на податоците за лич-
ниот доход остварен со примање надоместок на лич-
ниот доход и материјално обезбедување по основ 
на инвалидското осигурување — на образецот М-10; 

— Пријава на податоците за уживателот на ин-
валидска пензија — на образецот П-1; 

— Пријава на податоците за уживателот на ста-
росна пензија — на образецот П-2; 

— Пријава на податоците за уживателот на се-
мејна пензија — на образецот П-3; 

— Пријава на податоците за уживателот на 
правото на инвалиднина — на образецот П-4; 

— Пријава за промената на податоците за ужи-
вателот на инвалидска пензија — на образецот П-5; 

— Пријава за промената на податоците за ужи-
вателот на старосна пензија — на образецот П-6; 

— Пријава за промената на податоците за ужи-
вателот на семејна пензија — на образецот П-7; 

— Пријава за промената на податоците за ужи-
вателот на правото на инвалиднина — на образе-
цот П-8. 

Обрасците ПС, М-1 до М-10 и П-1 до П-8, како 
и Начинот на пополнувањето на обрасците на прија-
вите на податоците за матичната евиденција за 
осигурениците и за уживателите на пензии, се отпе-
чатени кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 4 
Осигуреникот во работен однос ја поднесува 

пријавата ПС преку работната и друга организација 
и државен орган (во понатамошниот текст: органи-
зацијата) во која е запослен. 

Осигуреникот запослен кај две или повеќе ор-
ганизации ја поднесува пријавата ПС преку орга-
низацијата кај која се наоѓа неговата работна 
книшка. 

Осигуреникот запослен кај приватен работода-
вец пријавата ПС и ја поднесува на службата што 
собранието на заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување со свој општ акт ќе ја одреди за 
вршење на работите за спроведување на пензиско-
то и инвалидското осигурување (во понатамошниот 
текст: службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување). 

Осигуреникот што врши самостојна дејност при-
јавата ПС ќ ја поднесува на службата за спрове-
дување на пензиското и инвалидското осигурување. 
Ако е осигурен во посебна заедница на социјалното 
осигурување, осигуреникот оваа пријава ќ ја под-
несува на службата што ги врши работите за спро-
ведување на пензиското и инвалидското осигурува-
ње за таа заедница. 

Осигуреникот кој по престанокот на задолжи-
телното осигурување продолжил да уплатува придо-
нес за своето осигурување, пријавата ПС ќ ја под-
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несува на службата за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување кај која е пријавен 
на продолжено осигурување. 

Лицето што не е пријавено на осигурување, а 
е должно да ја поднесе пријавата ПС, оваа пријава 
и ја поднесува на службата за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување според местото 
на своето живеалиште. 

Член 5 
Уживател на пензија со пензиски стаж помал 

од 40 години — маж односно помал од 35 години 
- жена, учесник на НОВ пред 9 септември 1943 
година односно до 13 октомври 1945 година со пен-
зиски стаж помал од 35 години — маж, односно 
помал од 30 години — жена кој повторно стапил 
во работен однос и работи со половина или повеќе 
од половина на полното работно време пријавата 
ПС за стаж на осигурување наполнет по денот на 
пензионирањето ја поднесува преку организацијата 
во која е запослен. 

Осигуреникот од став 1 на фвој член, кој врши 
дејност по основ на која е осигурен, пријавата ПС 
за стаж на осигурување наполнет по денот на пен-
зионирањето и ia поднесува на службата за спро-
ведување на пензиското и инвалидското осигуру-
вање според местото на своето живеалиште. 

Член б 
Осигуреникот — југословенски државјанин за-

послен на територијата на Југославија ка ј меѓуна-
родни организации, ка ј странски дипломатски или 
конзуларни претставништва, ка ј други претставни-
штва, или во лична служба ка ј странски државјани 
со дипломатски имунитет пријавата ПС и ја под-
несува на службата за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување ка ј која е пријавен на 
осигурување 

Член 7 
Југословенските работници кои во времето на 

поднесувањето на пријавата ПС ќе се залечат во 
работен однос заснован со странски работодавец, 
како и работниците на југословенските организации 
кои ќе се затечат на изведување работи во стран-
ство, пријавата ПС и ја поднесуваат на службата 
за спроведување на пензиското и инвалидското оси-
гурување според местото на своето живеалиште. 

Осигурениците од став 1 на овој член кои за 
времето поминато на работа во странство биле 
пријавени на инвалидско и пензиско осигурување 
во Југославија и самите го плаќале придонесот за 
тоа осигурување, пријавата ПС ќ ја поднесуваат 
на службата за спроведување на пензиското и ин-
валидското осигурување ка ј која биле пријавени 
на осигурување. 

Осигуреникот — југословенски државјанин за-
п о р е н ка ј меѓународни и други организации во 
странство по основ на меѓународен договор, прија-
вата ПС ti ја поднесува на службата за спроведу-
вање на пензиското и инвалидското осигурување 
ка ј која е пријавен на осигурување. 

Член 8 
Службата за спроведување на пензиското и ин-

валидското осигурување при приемот на пријавата 
ПС ја утврдува веродостојноста на документацијата 

врз основа на која е пополнета пријавата, точноста 
и потполноста на податоците внесени во пријавата, 
и правилноста на пополнувањето на пријавата. 

По извршениот прием на пријавата ПС, служ-
бата за спроведување на пензиското и инвалидското 
осигурување заедно со потврда за приемот на при-
јавата им ја враќа на организацијата односно на 
осигуреникот документацијата доставена кон при-
јавата. 

Организацијата му ја враќа на осигуреникот 
примената потврда за прием на пријавата ПС и 
д оку ментаци ј ата. 

Член 9 
Организациите и службите за спроведување на 

пензиското и инвалидското осигурување можат да 
ја утврдат со договор организацијата и планот на 
работата за пополнување и доставување на прија-
вите ПС и за обезбедување податоци за нивното 
пополнување. 

Член 10 
Пријавите П-1 до П-8 ги пополнува службата 

за спроведување на пензиското и инвалидското оси-
гурување во два примерока, од кои еден примерок 
и се доставува на матичната евиденција, а другиот 
примерок останува во досието на осигуреникот. 

Член И 
Пријавата ПС и пријавите П-1 до П-4 за сите 

уживатели на пензии и уживатели на инвалиднина 
кои во тоа својство ќе се затечат во времето од-
редено за поднесување на пријавите П-1 до П-4 се 
поднесуваат на начинот и во рокот од програмата 
за устројување на матичната евиденција (член 35 
од Уредбата за матичната евиденција за осигурени-
ците и за уживателите на пензии). 

Пријавите М-1 до М-4 и пријавата М-8 служ-
бата за спроведување на инвалидското и пензиското 
осигурување и ги доставува на матичната евиден-
ција веднаш, а најдоцна во рок од три дена од 
денот на нивниот прием од страна на организацијата 
односно осигуреникот. 

Член 12 
Кога матичната евиденција од една заедница 

на пензиското и инвалидското осигурување и дава 
податоци на друга заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување за осигуреникот, податоците 
се даваат по оној редослед по кој се внесени во 
обрасците пропишани со овој правилник. 

Член 13 
Техничките елементи на обрасците пропишани 

со овој правилник, што служат за потребите на 
машинската обработка на податоците, ги даваат 
матичните евиденции на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување, зависно од техничките 
барања на опремата што ја користат за водење на 
матичната евиденција. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 1327/1 
1 јули 1971 година 

Белград 

Заменик-претседател на 
Сојузниот совет за труд, 
Светозар Пеновски, с. р. 
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ПРИЈАВА 

ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА УЖИВАТЕЛОТ НА ИНВАЛИД-

СКА ПЕНЗИЈА 

ОБРАЗЕЦ Л - 5 



Четврток, 23 септември 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 42 - Страна 761 



Страна 762 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 23 септември 1971 



Четврток, 23 септември 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 42 - Страна 763 



Страна 764 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 23 септември 1971 

ОБРАЗЕЦ П-6 

П Р И Ј А В А 
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ОБРАЗЕЦ, П-7 

ПРИЈАВА 
ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
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ПРИЈАВА 

ЗА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА УЖИВАТЕЛОТ НА ПРАВО НА 

ИНВАЛИДНИНА 

ОБРАЗЕЦ п8 
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НАЧИНИ НА ПОПОЛНУВАЊЕТО НА ОБ-
РАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ НА ПОДАТО-
ЦИТЕ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИИ 

I . ОБЈАСНЕНИЕ З А П О П О Л Н У В А Њ Е НА ОБРАС-
ЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЅ И 

ВОДЕЊЕ Н А МАТИЧНАТА Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

1. Со ова објаснение, на единствен и едно-
с т а в е н начин, се -регулира пополнувањето на 
пријавите што служат за устројување и водење на 
матичната евиденција. 

2. Пополнувањето на обрасците се врши: 
1) со запишување на податоците со големи пе-

чатни букви или со арапски броеви; 
2) со заокружување на бројот што се наоѓа под 

или покрај соодветното прашање односно одговор« 
3. Податоците се внесуваат со мастило или со 

хемиски молив, читливо, без бришење и прецрту-
вање. Во случај на погрешно внесување податоци, 
се пополнува нов образец. 

4. Обрасците на пријавите за устројување и 
Бодење на матичната евиденција ги содржат след-
ните обележја: 

1 За осигурениците: 
1. Матичен 6poj, 
2 Комунален завод за социјално осигурување, 
3 Шифра, 
4. Назив и седиште на обврзникот за уплата на 

придонесот, 
5. Регистарски број на обврзникот за уплата на 

придонесот, 
6 Гранка — шифра на дејноста на организа-

цијата 
7. Работно време на: 

— организацијата 
— работната единица 
— работниците, 

8 Презиме и име, 
9 Моминско презиме (за мажени), 
10 Датум на раѓањето, 
11 Пол, 
12. Занимање, 
13 Занимање: назив, датум на промената, 
14 Вид на завршеното училиште, 
15 Вид на завршеното училиште, назив, датум 

на промената, 
13 Основ на осигурувањето, 
17. Осигуреникот првпат и се пријавува на ма-

тичната евиденција 
13 Датум на стапувањето на работа — во оси-

гуруваме 
19 Датум на престанокот на работата — осигу-

рувањето, 
23. Во колку организации е запослен, 
21 Запослување во претходната организација, 
22 Учество во НОВ, 
23 Воен заробеник со право на зголемување на 

пензијата за 30% 
21 Воени инвалиди: 

— Воен од војните-мирновремен воен ин-
валид 

—датум на стекнувањето (настапувањето) 
на инвалидитетот од I—IV група, 

23 Воени инвалиди' 
— датум на промената на инвалидитетот од 

I—IV група 
— причина на промената, 

23. УЖИВАТЕЛ на инвалиднина по основ на те-
лесно оштетување, 

27 Уживател на додаток за помош и нега, 
28 Ако е слеп и од кога, 
29 Утврдена инвалидност, 
30 Право признаен-о по основ на пензиското 

или инвалидското осигурување: 
— вид на правото 
— завод што ја врши исплатата 
— број на списот, ^ 

31. Податоци за пензискиот стаж до 31 декември 
1964 година и податоци за стажот на осигурувањето 
од 1 јануари 1965 година, односно податоци за ра-
ботните места на кои стажот на осигурувањето се 
смета со наголемепо траење, 

32 Лист. број, 
33- Утврден стаж на осигурување (месеци, де-

нови), 
34 Утврден личен доход, 
35. Податоци за времето поминато на работното 

место на кое стажот на осигурувањето се смета со 
наголемено траење, 

36 Промена на податоците од образецот М-4, 
37. Личен доход кој служи за утврдување на 

пензискиот основ, остварен со примање надоместок 
на личниот доход по основ на здравственото осигу-
рување, 

38. Промена на податоците од образецот М-5, 
39. Личен доход остварен со примање надомес-

тоци на личниот доход и материјално обезбедување 
од инвалидското осигурување, 

40 Промена на податоците од образецот М-6. 

II. За уживател на пензија: 
1 Матичен број, 
2 Број на предметот, 
3 Комунален завод, 
4. Презиме и име, 
5. Датум на раѓањето, 
6 Пол, 
7. Износ на пензијата на денот на пописот, 
8 Датум од кога тече исплатата на пензијата, 
9. Износ на заштитниот додаток на денот на 

пописот, 
10 Износ на додатокот кон пензија на носите-

лите на „Партизанска споменица 1941", 
11. Запослување и процент на исплатувањето 

на пензијата, 
12. Пензијата се исплатува врз товар на заед-

ницата, 
13. Рессигурен случај, 
14. Обврски спрема фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување, 
15 Категорија на пензионерот, 
16 Дату?л на стекнувањето на правото на пен-

зија 
17. Датум на стекнувањето на правото на заш-

титен додаток,. 
18. Приходи што влијаат врз заштитниот до-

даток, 
19. Прописи според кои е признаено правото, 
20 Вкупен пензиски стаж, 
21 Учество во НОВ, 
22 Воен заробеник со право на зголемување на 

пензијата за 30%, ^ 
23 Воен од војните-мирновремен воен инвалид, 
24. Категорија на работното место, 
25 Грана на дејноста. 
23. Пропис според кој е одреден пензискиот 

основ, 
27 Осигуренички разред, 
28 Износ на пензискиот основ според кој е 

одредена пензијата што се исплатува, 
29 Износ на пензискиот основ според општите 

прописи, 
30 Пропис според кој е одреден пензискиот 

основ според општите прописи, 
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31, Пензиски основ за несреќа при работата иди 
за професионално заболување кат кумулативна 
пемзи ja, 

32 Процент во кој е намалена предѕременатз 
пензии а. 

33 За колку години е земен личниот доход за 
утврдување на пензискиот основ, 

34 Последниот месец за KOI е земен личниот 
доход, 

23 Примена на највисокиот пензиски основ, 
33 Ограничување на пензискиот основ, 
37 Личен доход што е земен во пензискиот 

основ за една година, 
33 Процент на додатокот на инвалидност, 
39 Процент во КОЈ е одредена привремената 

инвалидска пензија, 
40 Утврдена категорија на инвалидност според 

сите причини (вкупна инвалидност): 
— категорија на инвалидноста, 
— датум на настапувањето 

41. Категорија на инвалидност според која е 
одредена инвалидската пензија, 

42. Причина на инвалидноста, 
43. Процент на влијанието на несреќата при ра-

ботата или на професионалното заболување врз 
в о л н а т а инвалидност, 

44 Дијагноза на болеста, 
v 45. Датум на контролниот преглед (месец и го-

дина), 
43 Инвалиднина и додаток за помош и нега, 
47 Податоци за пензискиот стаж, 
43. Податоци за уживателите на пензија на 

Есени осигуреници: 
— чин-класа, 
— број на периодски покачувања, 
— посебни додатоци, 
— назив на додатокот, 
— број на месеците за кои примал додаток, 
— износ на додатокот, 
— основна плата, 
— положаен додаток, 
— армиски додаток, 
— функционален додаток (на својот — пови-

сок чин), 
— периодско покачување, 

— износ на пензијата на 31 деке.мври 1983 
i оди и а, 

— стаж на осигурување поминат во воена 
служба? надвор од територијата на репуб-
ликата или покраината (во години и ме-
сеци), 

49 Огнсз за одредување на семејната пензија, 
50 Датум на остварувањето на правото на се-

мејна пензија. 
51 Датум на смртта на осигуреникот — односно 

на Пензионерот, 
52 Причина на смртта, 
53. Прописи според кои е признаено правото на 

семејна пензија (член, став на закон), 
54. Износ на пензијата што служела за одре-

дување на семејната пензија, 
55. Број на уживатели на семејна пензија, 
56 Група уживатели на семе;)на пензија, 
57, Податоци за членовите на селѕејството, 
58 Статус на уживател на право на инвалид-

нина-додаток за помош и нега, 
59. Уживател на инвалиднина по основ на те-

лесно оштетување, 
60 Датум на настанувањето на телесното оште-

тување, 
61 Датум од кога тече исплатата на инвалид-

нината, 
62. Износ на инвалиднината, 
63 Причина на телесното оштетување 
64. ИнвалИднината се исплатува врз товар на 

заедницата, 
65. Реосигурен случај, 
66. За колку телесни оштетувања е одредено 

правото на инвалиднина, 
67. Телесно оштетување според Листата на те-

лесните оштетувања, 
68. Процент на телесното оштетување предиз-

викано со несреќа при работата или со професио-
нално заболување во случај на кумулација, 

69. Датум од кога тече исплатата на додатокот 
за помош и нега, 

70. Износ на додаток,от за помош и нега, 
71 Додатокот за помош и нега се 'исплатува врз 

товар на заедницата, 
72. Слепи од кога (ден, месец и година). 

П и с п о л н у в а т е ; НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

Реден 
број Назив Начин на пополнување Обрасци 

1 МАТИЧЕН Б Р О Ј 

2 КОМУНАЛЕН ЗА-
ВОД ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ 

3 Ш И Ф Р А 

НАЗИВ И СЕДИШ-
ТЕ НА О Б В Р З Н И -
КОТ ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ 

Да се прилепи етикета со матичниот број односно 
да се запише матичниот бро-

Да се запише називот и седиштето на заводот што 
ја поднесува пријавата 

ПС, М-1, М-2, М-3, 
М-4, М-5 М-6, М-7, 
М - 8 

М-5, М-6, М-9, М 10 

Пополнува службата на социјалното осигурување. ПС 
М 7 

Да се запише називот и седиштето на обврзникот 
за уплата на придонесат (на работната ич и друга 
организација, на приватен работодавец или друг 
подносител на пријава) кој ја поднесува пријавата 
за осигуреникот. П 4 

1 2 3 4 

П С П 5, М-6, М-7 М-8 

М 4 
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На пример: „Енергоинвест", Сараево; „Индустрија 
на машини и леарници", Тузла; Основно училиште, 
Подуево; Марковиќ, Марко — автомеханичарски 
дуќан, Шабац и сл. 

РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ОБВРЗ-

Во предвидените куќички да се запише бројот под 
кој обврзникот за уплата на придонесот е запишан 

НИКОТ ЗА УПЛА- во „Регистарот на обврзниците за уплата на придо-
ТА НА ПРИДОНЕ- несот", кој регистар го води надлежниот комунален 
COT завод за социЈално осигурување 

6 ГРАНКА - ШИФ-
РА НА ДЕЈНОСТА 
НА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА 

7 РАБОТНО ВРЕ-
МЕ НА' 
— организацијата 
— работната едини-

ца 
— работниците 

8 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

9 МОМИНСКО ПРЕ-
ЗИМЕ (за мажекги) 

10 ДАТУМ НА РАЃА-
ЊЕТО 

И ПОЛ 

12 ЗАНИМАЊЕ 

13 ЗАНИМАЊЕ: 
- назив 

Да се запише полното работно време за работното 
место на кое работникот работи во организацијата и 
за кое се пријавува на осигурување, без оглед на 
редовното работно време на организацијата. 
На пример: ако редовното работно време на органи-
зацијата е 7 часови, а работникот работи само 4 
часа — да се запише 4, или ако работникот работи 
7 часови — да се запише 7. 

Да се запише презимето и името на осигуреникот 
според податоците од личната карта. 
На пример: Марковиќ Веселин или Марковиќ — 
Петровиќ Даница или Петровиќ Ана-Марија (ако 
во личната карта се наведени обете имиња или пре-
зимиња). 

М-1 
М-5, 

М-2, М-3. 
М-8, М-9 

М-4, 

Во предвидените куќички да се запише шифрата 
на дејноста на'организацијата според Номенклатура-
та за распоредување на стопанските и други органи-
зации и државните органи според де-јностите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12 63 и ,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50 64 и 13/65). 
Ако се во прашање лица што вршат самостојни деј-
ности, односно договорни осигуреници и лица за-
послени ка ј приватни работодавци што не се опфа-
тени со наведената номенклатура, називот на 
дејноста да се запише во слободниот простор над 
куќичката. 
Да се запише полното работно време за организа-
цијата, односно за работните единици на организа-
цијата (седум, осум часови). М-1, 

М-1, М-2, М-4 

М-2, М-4 

М-1, М-2. М-4 

пс, 
М-4, 
М - 8 

М-1. 
М-5, 

М-,2, 
М-6, 

м-з, 
М-7, 

За мажени да се запише моминското презиме. За 
немажена како и за мажени што го задржале мо-
минското презиме, да се запише водорамна линија. 
Да се запише денот, месецот и годината на раѓа-
њето на осигуреникот според податоците од лична-
та карта. Денот и годината да се запишат со број, 
а месецот со букви. 
Да се заокружи ознаката ,Д" — за маж, а ознаката ^ 
„2" — за жена. 
Да се запише занимањето што го врши осигурени-
кот во моментот на пописот. Ако осигуреникот има 
повеќе занимања, да се запише главното занимање. 
Како главно занимање да се запише видот на ра-
ботата за чие вршење осигуреникот троши најголем 
дел од работното време. 
На пример' копач на јаглен во јама; автомеханичар; 
градежен столар; бравар; рачен словослагач; месар; 
учител на основно училиште; професор на гимна-
зија; судија; геометар; дактилограф, итн. 
Да не се запишуваат општите називи за одделни 
групи занимања, како на пример: работник; служ-
беник; металец; графичар и сл. 
Називот на занимањето да се запише според „Абе-
цедниот список на занимањата" — на Сојузниот за-
вод за статистика, Белград, применета при попи-
сот на населението во 1971 година, 

Да се запише новото занимање на осигуреникот. М-3 

ПС, М-1, М-2, М-3 

ПС, М-1, М-2, М-3 

ПС, М-1, М-2, М-3 

ПС, М-1, М-2, М-3 
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— датум на проме-
ната 

14 ВИД НА ЗАВРШЕ-
НОТО УЧИЛИШ-
ТЕ 

15 ВИД НА ЗАВРШЕ-
НОТО УЧИЛИШТЕ: 
— назив 
- датум на проме-

ната 

16 ОСНОВ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕТО 

Да не се запишуваат општите називи за одделни 
групи Занимања, како на пример' работник, служ-
беник, металец, графичао и етичко' 
Називот на новото занимање да се запише според 
, Абецедниот список на занимањата" — на С О Ј У З Н И О Т 
завод за статистика, Белград. 
Да се запише денот, месецот и годината кога наста-
пила промената во занимањето. 

Да се запише називот на најмногу завршеното учи-
лиште. На пример: основно училиште; училиште за 
квалификувани работници; осумгодишно училиште; 
гимназија со голема матура; средно техничко учи-
лиште; виша школа за социјални работници; виша 
економско-комерцијална школа; електротехнички 
факултет, и сл За осигуреник кој не завршил учи-
лиште да се запише ,,не го завршил училиштето", 
а за непотполно завршено училиште да се запише 
бројот на завршените одделенија (класови) на соод-
ветното училиште, на пример: „завршени 3 одделе-
нија основно училиште" и сл, 

Да се запише називот на дополнително завршеното 
училиште. 

в) 

М - 3 

П С , М - 1 , М - 2 , М - 3 

М - 3 

Да се запише датумот на дополнително завршеното 
училиште врз основа на јавната исправа за завр-
шеното училиште, врз основа на која исправа и се 
поднесува пријавата за промената. М-3 

1) Да се запише еден од следните одговори означен 
со наводници: 
а) „работен однос"; 
б) „основ изедначен со работен однос" (за чле-

новите на претставнички тела, членовите на 
занаетчиски задруги, членовите на рибарски 
задруги, членовите на претставнички тела и 
нивни органи на постојани должности и из-
браните лица на постојани должности во 
општествени организации и сл.); 
„работен однос во странство" (кај меѓуна-
родни или други организации по основ на 
меѓународни договори и ка ј странски рабо-
тодавец ако за тоа време не се задолжително 
пензиски осигурени ка ј странски носител на 
социјалното осигурување); 
,,дејност на договорни осигуреници"; 
дејност на самостојни занаетчии и угости-
тели' 
„уметничка дејност“ 
„продолжено осигурување (за лицата кои по 
престанокот на задолжителното осигурува-
ње продолжиле со плаќањето на придонесот 
според член 130 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување); 

ж) „доброволно осигурување"; 
2) Како основ на осигурувањето да се запише, во 

следните случаи, еден од следните одговори 
означен со наводници 
а) ,пријавен Kaj заводот за запослување" (за 

лицето што било пријавено на 1 Јануари 
1965 година или подоцна - ако уредно се 
пријавило во рок од 30 дена од денот на 
престанокот на работниот однос или на друго 
СВОЈСТВО и продолжило редовно да се прија-
вува); 

б) ,лице на боледување" — по престанокот на 
работата за време на примањето на надомес-
токот на личниот доход според прописите за 
здравственото осигурување (член 128 став 1 
на ОЗЗПО); 

в) ,.инвалид на трудот" — за времето на вр-
шењето на професионалната рехабилитација 
(член 128 став 2 на ОЗЗПО); 

ПС, М-1, М-2 
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17 ОСИГУРЕНИКОТ 
ПРВПАТ VL СЕ 
ПРИЈАВУВА НА 
МАТИЧНАТА Е-
ВИДЕНЦИ Ј А 

18 ДАТУМ НА СТА-
ПУВАЊЕТО НА 
РАБОТА - ВО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ 

19 ДАТУМ НА ПРЕС-
ТАНОКОТ НА РА-
БОТАТА - НА 
ОСИГУРУВАЊЕ-
ТО 

20 ВО КОЛКУ ОР-
ГАНИЗАЦИИ Е 
ЗАПОСЛЕН 

21 ЗАПОСЛУВАЊЕ 
ВО ПРЕТХОДНА-
ТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА 

22 УЧЕСТЕО ВО НОВ 

г) „воен од војните-мирновремен воен инвалид 
или слеп'' — за времето на вршењето на про-
фесионалната рехабилитација на коза е упа-
тен од надлежната организација (член 128 
став 2 на ОЗЗПО); 

д) „нема основ за осигурување — се пријавува 
на заводот за заложување" (лице кое не е 
осигурено ниту по еден основ, а се пријавува 
кај заводот за заложување); 

ѓ) „нема основ за осигурување — не се прија-
вува на заводот за заложување" (лице кое 
не е осигурено ниту по еден основ на осигу-
рување и не се пријавува кај заводот за за-
ложување), 

За осигуреникот кој првпат стапува во осигурува-
ње односно кој првпат и се пријавува на матичната 
евиденција (нема матичен број), а на кого веќе му 
е утврден пензискиот стаж, да се заокружи озна-
ката ,Д". За осигуреникот кој првпат стапува во 
осигурување односно кој првпат и се пријавува на 
матичната евиденција, а кој нема утврден пензис-
ки стаж, да се ,заокружи ознаката „2"- За осигу-
реникот за кого се заокружува ознаката ,Д" пот-
ребно е да се воспостави и заедно со Пријавата на 
осигурувањето М-1 да се достави и Пријава на по-
датоците за матичната евиденција за осигурени-
ците (ПС). 
Ако осигуреникот не ft се пријавува првпат на ма-
тичната евиденција и има матичен број, да се 
заокружи ознаката „О". 
Да се запише денот, месецот и годината под кој 
датум работникот се пријавува на осигурување. М-1, 

Да се запише денот, месецот и годината под кој 
датум работникот се одјавува од осигурување. М-2 

Да се заокружи бројот на организациите кај кои 
осигуреникот е истовремено заложен: на пример: 
ако осигуреникот е запослен во една организација 
со работно време од 2 часа, а работи уште во две 
организации — да се заокружи ознаката „3"; ако 
осигуреникот работи само во организацијата што 
ја поднесува пријавата — да се заокружи ознаката 
,Д". М-1 
Да се запише називот и седиштето на организаци-
јата во која осигуреникот бил заложен непосредно 
пред стапувањето на работа во организацијата што 
ја поднесува Пријавата на осигурувањето, да се 
назначи републиката односно покраината на чија 
територија било седиштето на претходната органи-
зација, како и денот, месецот и годината од кога до 
кога осигуреникот работел во претходната органи-
зација, М-1 
Ако осигуреникот пред стапувањето во осигурува-
ње вршил самостојна дејност по основ на која бил 
осигурен, треба да се запише називот на дејноста 
или друг основ на осигурувањето, да се назначи ре-
публиката односно покраината на чија територија е 
вршена таа дејност, како и времето на траењето на 
таа дејност односно осигурување. 
За осигуреникот кој првпат стапува во осигурување, 
просторот предвиден за одговор треба да се пре-
црта со дијагонална линија. 
Да се заокружи ознаката под периодот од кој учес-
твото во НОВ е признаено во двојно траење непре-
кинато до крајот на војната. ПС 
На пример, ако на осигуреникот му е признаено 
времето од 15 август 1941 до 18 септември 1942 го-
дина во двојно траење, па повторно од 16 октомври 
1943 до 15 мај 1945 година исто така во двојно трае-
ње, да се заокружи ознаката „5", бидејќи од тогаш 
па до крајот на војната неговото учество трае не-
прекинато. 

М-1, М-2 

М - 2 
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23 ВОЕН ЗАРОБЕ-
НИК СО ПРАВО 
НА ЗГОЛЕМУВА. 
ЊЕ НА ПЕНЗИ-
ЈАТА ЗА 30% 

24 ВОЕНИ ИНВАЛИ-
ДИ' 
— воени од^ војни-

те-мирновреме-
ни воени инва-
лиди 

— датум на стек-
нувањето (нас-
тапувањето) на 
инвалидитетот 
од I — IV група 

25 ВОЕНИ ИНВАЛИ-
ДИ: 
— датум на проме-

ната на инвали-
дитетот од I—IV 
група 

- причина на про-
мената 

26 

Ако се работи за осигуреник чие учество во НОВ 
се завршило пред краЈот на војната, да се заокру-
ж и ознаката „9". Ако осигуреникот не е учесник на 
НОВ, да се заокружи ознаката ,,О"« 
Да се заокружи ознаката ,Д" за осигуреникот на 
кого како воен заробеник со посебно решение му е 
признаено правото на зголемување на пензијата 
за 30%. ПС 

Ако тоа не е случај, да се заокружи ознаката ,,О". 
За осигуреникот кој не е воен инвалид да се заок-
ружи ознаката „00". Ако осигуреникот е воен инва-
лид од војната, да се прецрта текстот „мирновре-
мен" и да се запише соодветната група на инвали-
дитет од I до X група: ако осигуреникот е мирно-
времен воен инвалид, да се прецрта текстот „воен од 
војните" и да се запише соодветната група на ин-
валидитет од I до X група. 
За осигуреникот — воен инвалид од I до IV група 
да се запише датумот од кога првпат му е призна-
ено СВОЈСТВОТО на воен инвалид во рамките на овие 
групи. На пример: ако осигуреникот во моментот 
на пописот има својство на воен инвалид од III 
група кое му е признаено на 1 април 1959 а свој-
ство на инвалид од IV група му е признаено на 1 
јули 1951 година, да се запише 1 јули 1951 година. 
Денот и годината да се запише со број, а месецот 
со букви. 
За осигуреникот кој дополнително се здобил со 
својството на воен од војните — мирновремен воен 
инвалид, односно на кој му е променета групата на 
инвалидитетот, да се прецрта текстот ,,воен од вој-
ните4 односно „мирновремен" и да се запише но-
вата група на инвалидитетот. 
Да се запише денот, месецот и годината на стекну-
вањето односно промената на инвалидитетот од I 
до IV група, односно престанокот на инвалидите-
тот од тие групи. М-3 

УЖИВАТЕЛ НА 
ИНВАЛИДНИНА 
ПО ОСНОВ НА ТЕ-
ЛЕСНО ОШТЕТУ-
ВАЊЕ 

ПС, М-1, М-2, М-3 

ПС, М-1, М-2 

Да се заокружи ознаката што fi одговара на причи-
ната на промената. М-3 
На пример: 
а) ако дошло до промена на инвалидитетот во 

рамките на I до IV група, т. е.-ако осигуреникот 
порано имал инвалидитет од IV група а сега ин-
валидитет од II група — да се заокружи озна-
ката ,Д"; 

б) ако осигуреникот порано бил инвалид од V до X 
група или немал инвалидитет, а сега настапил 
инвалидитет на една од I до IV група, да се 
заокружи ознаката „2"; 

в) ако осигуреникот имал инвалидитет на една од 
I до IV група почнувајќи од 1 јануари 1965 го-
дина па со обнова на постапката е утврдена 
промена во датумот на инвалидитетот, на при-
мер: 1 октомври 1964 година, или инвалидитетот 
е утврден со подоцнежен датум, на пример на 1 
август 1968 година - да се заокружи ознаката 
» 3 " ; 

г) ако ка ј осигуреникот настапил престанок на ин-
валидитетот од I до IV група, било да го загубил 
инвалидитетот, било да е утврден инвалидитет 
од V до X група - да се заокружи ознаката .,4". 

За осигуреникот кој не е уживател на инвалидни-
на по основ на телесно оштетување да се заокружи 
ознаката „О". За уживателот на инвалиднина да се 
запише степенот на телесното оштетување (I до 
VIII степен). Одговор на прашањето 15 да се за-
пише само за уживателот на инвалиднина по основ 
на телесно оштетување, со запишување на седи-
штето на заводот што ја врши исплатата — на при-
мер: Мурска Собота, Валево, Тузла. Како одговор 
на прашањето 16 треба да се запише бројот на ре-
шението врз основа на кое се врши исплатата, на 
пример: Ин. 21260. ПС 
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27 УЖИВАТЕЛ НА 
ДОДАТОК ЗА ПО-
МОШ И НЕГА 

28 АКО Е СЛЕП И ОД 
КОГА 

29 УТВРДЕНА ИН-
ВАЛИДНОСТ 

30 ПРАВО ПРИЗНА-
ЕНО ПО ОСНОВ 
НА ПЕНЗИСКОТО 
ИЛИ ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ: 
- вид па правото 

За осигуреникот кој не е уживател на додаток за 
помош и нега да се заокружи ознаката „О"' и во 
просторот предвиден за одговор да се запише црта 

—"). За уживателот на додатокот за помош и нега 
да се заокружи ознаката ,Л'4 и да се запише се-
диштето на заводот што ја врши исплатата. Како 
одговор на прашањето 18 треба да се запише бро-
јот на решението врз основа на кое се врши испла-
тата. 
Да се пополнува за слеп осигуреник кој од над-
лежниот орган има доказ за СВОЈСТВОТО на слспо 
лице и на кое врз основа на тој факт му се зголе-
мува стажот на осигурувањето во смисла па член 
42 став 2 и член 40а од ОЗЗПО За таквиот осигу-
реник да се запише денот, месецот и годината од 
кога е слеп. 
За осигуреникот ка ј кого не е утврдена инвалид-
ност во смисла на Основниот закон за инвалидско-
то осигурување, да се заокружи ознаката „0"- За 
осигуреникот на кого му е утврдена инвалидноста, 
да се заокружи ознаката ,Д", ,,2С' или „3", зависно 
од утврдената категорија на инвалидноста. Ако е 
утврдена опасност од настапување на инвалидност, 
да се заокружи ознаката „4''. 

- завод што ja вр-
ши исплатата 

— број на списот 

31 ПОДАТОЦИ ЗА 
ПЕНЗР1СКИОТ 
СТАЖ ДО 31 ' 
ДЕКЕМВРИ 
1964 ГОДИНА И 
ПОДАТОЦИ ЗА 
СТАЖОТ НА 0 -
СИГУРУВАЊЕТО 
ОД 1 ЈАНУАРИ 
1965 ГОДИНА, 
ОДНОСНО ПОДА-
ТОЦИ ЗА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА ЦА 
КОИ СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 
СЕ СМЕТА СО 
НАГОЛЕМЕНО 
ТРАЕЊЕ 

ПС 

М-1 

ПС 

За осигуреникот на кого не му е признаено правото 
од инвалидското или пензиското осигурување да се 
заокружи ознаката „О \ За осигуреникот на кого му 
с признаено правото од инвалидското или пензис-
кото осигурување (независно од тоа дали исплата-
та се врши или не) да се заокружи ознаката под 
одговорот кој го означува признаеното право. 
На пример: ако на осигуреникот му е признаено 
правото на старосна пензија, да се заокружи оз-
наката ,Д", а на професионална рехабилитација да 
се заокружи ознаката „4". 
Да се запише заводот што ја врши исплатата на 
пензијата, 
Да се запише бројот на решението врз основа на 
кое се врши исплатата. 
Да се запишат' податоците за утврдените периоди 
на пензиски стаж наполнет на 31 декември 1964 
година, податоци за стажот на осигурувањето на-
полнет по 1 јануари 1965 година до денот на подне-
сувањето на пријавата ПС, и податоци за перио-
дите на стажот што осигуреникот ги поминал на 
работни места на кои стажот на осигурувањето се 
смета со наголемсно траење. 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

Податоците да се запишат по хронолошки ред, и 
тоа прво податоците за утврдените периоди на 
пензиски стаж (до 31 декември 1964 година), а по-
тоа податоците за стажот на осигурувањето (од 1 
јануари 1965 година). 
Пензискиот стаж односно стажот на осигурувањето 
да се запише посебно за секој период на траење, 
без оглед дали е во прашање посебен стаж, стаж на 
осигурување или стаж на осигурување кој се смета 
со наголемено траење. Ако осигуреникот работел 
ка ј ист работодавец на различни работи, со разли-
чна стапка на зголемување на стажот на осигуру-
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колона 1 — на-
зив и седиште 
на организаци-
јата (работода-
вецот) или вид 
на посебниот 
стаж 

колона 2 — со-
цијалистичка ре-
публика 
покраина, од-
носно држава 

вашето, секој период на таква работа треба да се 
запише посебно. Посебно треба да се запише и во 
случај кога пензискиот стаж односно стажот на 
осигурувањето се разликува според видот на стажот, 
републиката, покраината или државата во Koja е ^ 
наполнет, односно според траењето на работата. 
На пример: осигуреникот располага со документа-
ција според која му е утврден пензиски стаж од 1 
април 1939 до 26 мај 1969 годи-на, како и дека во 
периодот од 1 јули 1963 година' до 30 ноември 1968 
година работел непрекинато на работното место на 
копач во јама. Во таков случај да се запише прво 
утврдениот пензиски стаж од 1 април 1939 до 31 
декември 1964 година, а потоа да се запише стажот 
од 1 јануари 1965 до 26 мај 1969 година а под тоа 
да се запише и периодот од 1 јули 1963 до 30 ноем-
ври 1968 година, со назив на работното место на кое 
стажот на осигурувањето се смета со наголемено 
траење. 
Податоците за утврдениот пензиски стаж односно 
за стажот на осигурувањето да се запишуваат поч-
нувајќи од првиот ред (алинеи) континуирано на 
следниот начин: ПС, М-7 

Да се запише називот и седиштето на организаци-
јата, на органот или на работодавецот ка ј кого оси-
гуреникот поминал определено време во работен 
однос. 

На пример: „Товарна автомобилов", Марибор; Гра-
дежно претпријатие „Рад", Белград; Земјоделска 
задруга, Биело Поле; Стеван Мајсторовиќ — авто-
електричарски дуќан, Белград и сл. 
АКО е во прашање посебен стаж, да се запише видот 
на стажот, на пример: „НОВ — сметано во двојно 
траење", „НОВ — сметано во еднокатно траење"; 
„на воени должности, во заробеништво и во војните 
од 1912 до 1920 година"; „во вршење на самостојна 
дејност на занаетчија, трговец или угостител", и сл. 
Ако осигуреникот ка ј иста организација односно 
ка ј ист работодавец работел два или повеќе пати, 
секој одделен период треба посебно да се запише 
на тој начин што во првиот ред ќе се запише пол^ 
ниот назив и седиштето на организацијата односно 
на работодавецот, а во следните редови, под полниот 
назив и седиштето на организацијата односно на 
работодавецот, ќе се запише зборот: „Detto". 
Ако полниот назив и седиштето на организацијата 
односно на работодавецот не можат да се запишат 
во една рубрика (не е дозволено да се запишуваат 
во две рубрики), може да се скуси текстот на на-
зивот и на седиштето на организацијата односно на 
работодавецот, но така што тој да остане јасен, 
логичен и разбирлив. 
Ако организацијата односно работодавецот се непо-
знати, да се запише: „непознато". 

Да се запишат податоците за социјалистичката ре-
публика, социјалистичката автономна покраина, од-
носно државата, според нивните сегашни територи-
јални граници, имајќи го предвид седиштето на ор-
ганизацијата, односно на работната единица, пого-
нот или работодавецот за секоЈ период на з а л о ж у -
вање. ПС, М-7 
На пример: за осигуреникот кој работел во Бродо-
градилиштето, Риека пред Втората светска војна да 
со запише — Хрватска; за осигуреникот запослен 
ЕО Тутуновиот комбинат — Прилеп 'да се запише — 
Македонија и сл. Ако се во прашање периоди на 
посебен стаж (на пример: водење на самостојна 
трговска дејност) да се запише републиката PI л и 
покраината според местото на вршењето на деј -
носта. 
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колона 3 — до-
кази за стажот 
(орган што го до-
нел решението, 
број на решени-
ето или на рабо-
тната книшка и 
друго) 

колона 4 — 
службена ознака 
колони 5 и 6 
(ден, мессц, и 
година) 

колона 7 — тра-
ење Eia стажот 
(години, месе-
ци, денови) 

колона 8 — со-
цијалистичка ре-
публика — пок-
раина, односно 
држава 
колона 9 -
па стажот 
колона 10 
траење на рабо-
тата 
колона 11 — вид 
на промената на 
пензискиот стаж 

Да се запише називот на органот што го донел ре-
шението за утврдувањето на пензискиот стаж, бро-
јот и датумот на решението, односно регистарскиот 
број на работната книшка. П С, М-7 

Ако пензискиот стаж е запишан во работната 
книшка врз основа на решение, да се запишат по-
датоците за органот што го донел решението и бро-
јот на решението, а не регистарскиот број на работ-
ната книшка. 
Ако ист доказ служџ за запишување на повеќе 
периоди или видови на пензиски стаж, во следниот 
односно во следните редови, под запишаниот доказ, 
ќе се запише зборот: „Detto". 

Пополнува службата на социјалното осигурување. Г1С\ М-7 

Да се запише датумот на почетокот и на престано-
кот на периодот па утврдениот пензиски стаич на 
тој начин што во колоната 5 ќе се запише денот, 
месецот и годината на почетокот на периодот, а DO 
колоната 6 — денот месецот и годината на заврше-
токот на периодот. Денот, месецот и годината да се 
запишат со две бројки така што под денот и месе-
цот кои содржат една бројка ќе се запише ,,О4', а ка ј 
годината — последните две бројки, ПС, М-7 
На пример: ако пензискиот стаж траел од 5 фсвру- v 
ари 1905 до 17 мај 1925 година во колоната 5: да се 
запише /0/5 0/2 0 5/, а во колоната 6 /1/7/0/52/5/. 
Да се запишат податоците за траењето на стажот 
како што е тоа утврдено со решението на надлеж-
ниот орган односно како што е тоа запишано во ра-
ботната книшка. На пример: ако посебниот стаж е 
утврден во двојно траење да се запише „двојно", а 
ако е утврден во еднокатно траење да се запише 
,,еднокатнт'. ПС, М-7 
Податоците да се внесуваат со запишување прво 
па бројот -па годините, потоа на бројот на месеците 
па на бројот на деновите на траењето на утврдениот 
пензиски стаж. Годините, месеците и деновите да 
се запишат со по две бројки, така што пред подато-
ците што содржат една бројка треба да се запише 
. О". Ако траењето на стажот не е изразено со H C K O I 
од податоците (година, месец и ден) — во просторот 
предвиден за податоците да се запише ознаката ,.00\ 
На пример: ако траењето на стажот изнесува 12 го-
дини, 2 месеца и 9 дена - да се запише /1/2/0/2/0 '9;, 
или ако трае 5 години и И месеци — да се запише 
/О/5'1/1/О'О/, или ако изнесува само 15 дена — да се 
запише /0'0'0/0/1-'5/. 
Пополнава службата на социјалното осигурување. ПС, М-7 

вид Исполнува службата на социјалното осигурување ПС, М-7 

Да се запише соодветната шифра за траењето на 
работата во текот на годината односно денот спо-
ред Кодексот на шифрите. 
Да се запише соодветната шифра според Кодексот 
па шифрите, зависно од тоа како се менува порано 
регистрираниот пензиски стаж во матичната еви-
денција (се брише, се запишува, се намалува или 
се наголемува). М-7 
Податоците за работата на осигуреникот на работ-
ните места на кои стажот на осигурувањето се сме-
та со наголемено траење, да се запише посебно за 
секој период траење на таа работа и за секое ра-
ботно место, на следниот начин: 
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колона 1 — на-
зив на работното 
место на кое ста-
жот на осигуру-
вањето се смета 
со наголемено 
траење 

Колона 2 — со-
цијалистичка 
република — 
покраина, од-
носно држава 

колона 3 - до-
кази врз основа 
на кои се врши 
наголемување 
на стажот 

колона 4 — 
слзнкбена озна-
ка 

потона 5 и 6 
(Ден. месец, и 
година) 

колона 7 — 
траење на ста-
жот 

— колона В — 
социјалистичка 
република — 
покраина, од-
носно држава 

колона 9 -
на стажот 

вид 

- колона 10 — 
траење на ра-
ботата 

32 ЛИСТ. БРОЈ 

33 УТВРДЕН СТАЖ 
НА ОСИГУРУВА-
ЊЕ (МЕСЕЦИ, 

ДЕНОВИ) 

34 УТВРДЕН ЛИЧЕН 
ДОХОД: 

— колона 5 — за 
вкупен број ча-
сови 

Да се запише називот на работното место согласно 
со Законот за утврдување на работните места па 
кои стажот на осигурување се смета со наголемеио 
траење („Службен лист на СФРЈ" бр 17 68 и 20/69), 
односно називот на работното место според кое се 
,врши наголемувањето на стажот На пример, аг,о 
работникот работел на работно моето на топење на 
руда во железарници ка ј ТН печки", да се запише, 
„топилничар на руда Kaj ТН печки". 

Да се запише црта (,,—"). 

Да се запише називот на органот што го донел 
решението за наголемување на стажот, бројот и да-
тумот на решението. 

Пополнува службата на социјалното осигурување. 

Да се запише датумот на почетокот и на престано-
кот на периодот во кој осигуреникот работел на 
работното место на кое стажот на осигурувањето се 
с иста со наголе?у1ено траење. 

Да се запише црта („—"). 

Да се запише црта С,,— 

Пополнува службата на социјалното осигурување. 

Пополнува службата на социјалното осигурување. 

Да се запише редниот број на листот. 

Да се запише бројот на месеците и на деновите на 
стажот на осигурувањето што организацијата го 
утврдила според одредбите на Основниот закон за 
пензиското осигурување. 
Ако податокот „месеци односно депови" содржи са-
мо една бројка, пред неа да се запише ознаката „О". 
На пример, стажот на осигурувањето изнесува 9 
месеци и 8 дена, да се запише /0/9/0-3/; или износу-
ва 11 месеци, да се запише /1/1/0/0Л а ако е утвр-
дено само 5 дена да се запише /0/0/0/5/. 

Да се запише вкупниот број на часовите за кои е 
исплатен личен доход за работата во полно работно 
време, за работата во време покусо од полното ра-
ботно време и за работата во време подолго од 
полното работно време во периодот за кој е утврден 
личниот доход, без податоците за бројот на часо-
вите за кои е исплатен надоместок на личниот 
доход според прописите за здравственото осигуру-
вање било до 30 дена или над 30 дена боледување. 
Ако бројот на часовите е помал од 1000, пред тој 
број да се запише ознаката ,.О" На пример: ако Бре-
мето за кое е утврден личниот доход изнесува 2Г,5 
часови, да се запише /0/2/5/6/, а ако изнесува 8 + 
часа - да се запише /0/0/8/4/. 
Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, 
а времето над 30 минути да се смета како полн час. 

М-4, М-5, м - е 

М-4 

М-4 
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колона 6 -
нари, пари) 

(ди-

нолова 7 -
на часовите 

број 

колона 8 — го-
дина од која е 
земен основот 

35 ПОДАТОЦИ ЗА 
ВРЕМЕТО ПОМИ-
НАТО НА РАБОТ-
НОТО МЕСТО НА 
КОЕ СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ-
ТО СЕ СМЕТА СО 
НАГОЛЕМЕНО 
ТРАЕЊЕ 

Да се запише вкупниот износ на личниот доход што 
осигуреникот го остварил врз основа на годишната 
пресметка (завршната сметка) врз основа на резул-
татите на трудот постигнати на своето работно место, 
утврден во смисла на одредбите од Основниот за-
кон за личниот доход кој служи за утврдување' на 
пензискиот основ и на основот за плаќање придо-
нес за социјално осигурување на работниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66). 
Во вкупниот лзнос на личниот доход во организа-
цијата се зема и основот од кој е определен надо-
местокот на личниот доход според прописите за 
работните односи, не вклучувајќи го износот кој е 
исплатен според прописите за здравственото осигу-
рување. Ако вкупниот износ на утврдениот личен 
доход изнесува помалку од 100.000,00 динари, пред 
износот да се запишат нули. На пример: ако вкуп-
ниот износ на утврдениот личен доход е остварен 
во височина од 8.600,00 динари — да се запише 
/0/0/8/6/0/0/0/0/, а ако е остварен во височина од 
605,00 динари - да се запише /0/0/0'6/0/5/0/0/. 

Да се искаже вкупниот број на часовите поминати 
на боледување до 30 дена во текот на календарска-
та година за кое се поднесува пријава и за кое е 
исплатен надоместок на личниот доход врз товар 
на подносителот на пријавата, 

Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, 
а времето над 30 минути да се смета како полн час. 

Да се запишат две последни бројки на годината од 
која е земен основот за определување на надоместо-
кот на личниот доход по основ на здравственото 
осигурување. На пример, ако основот за надоместок 
на личниот доход е земен од 1969 година — да се 
запише во куќичките /6/9/, а ако е основот земен 
од 1970 година — да се запише '7/0/. 

Да се пополнува само ако осигуреникот во текот 
на годината за која се утврдуваат стажот на осигу-
рувањето и личниот доход работел на работни мес-
та на кои стажот на осигурувањето се смета со 
наголемено траење. Во противно, овие колони да не 
се пополнуваат туку со водорамна линија да се 
прецртаат. 

М-4 

колона 9 — 
ефективно тра-
ење (месеци, де-
нови) 

колона 10 — на-
зив на работното 
место 

колона 11 -
шифри 

Да се запише во ефективно траење утврденото вре-
ме што осигуреникот го поминал на работни места 
на кои стажот на осигурувањето се смета со наго-
лемено траење. 

За осигуреникот кој во текот на годината во повеќе 
наврати работел на работни места на кои стажот на 
осигурувањето се смета со наголемено траење, да 
се запише кумулираниот стаж за оној период што 
го поминал на исто работно место со ист степен на 
наголемување на стажот на осигурувањето. Времето 
поминато на работни места со различен степен на 
зголемување на стажот, да се запише посебно. Ако 
податоците се однесуваат на ист осигуреник и на 
ист стаж на осигурување кој е запишан во колона 
4, потребно е да се запише матичниот број а не да 
се пополнуваат колоните 3 до 7. 

Да се запише називот на работното место од Зако-
нот за утврдување на работните места на кои стажот 
на осигурувањето се смета со наголемено траење, 
т.е. оној назив на работното место според кое се 
врши наголемувањето на работниот стаж. На при-
мер, ако работникот работел на работно место на 
топење руда во железарници кај ТН печки, да се 
запише: „топилничар на руда кај ТН печки". 

Пополнува службата на социјалното осигурување. 
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36 ПРОМЕНИ НА ПО-
ДАТОЦИТЕ ОД 
ОБРАЗЕЦОТ М-4 

— колона 9 — 
шифра 

37 ЛИЧЕН ДОХОД 
КОЈ СЛУЖИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКИОТ ОС-
НОВ, ОСТВАРЕН 
СО ПРИМАЊЕ 
НАДОМЕСТОЦИ 
НА ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД ОД ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ: 
— колона 4 — 

вкупен број на 
часовите за кои 
е извршена ис-
плата 

— колона 5 — из-
нос на основот 
на надоместо-
кот по час (ди-
нари — пари) 

Колоните 2 до 8 се пополнуваат зависно од тоа кој 
податок е променет. Пополнувањето се врши на тој 
начин што во соодветната колона, во првиот ред 
(,стар податок") се запишува податокот кој порано 
е доставен по нат на пријавата М-4, а во вториот 
ред (,,нов податок") — се запишува новиот податок. 
На пример: Ако се менува само податокот за утвр-
дениот стаж на осигурување, да се пополни коло-
ната 2 — „стар" и „нов" податок, а сите други ко-

' -тони да се прецртаат со водорамна линија, или ако 
со менува износот на утврдениот личен доход и 
вкупниот број на часовите за кои тој личен доход 
е утврден, да се пополнат само колоните 3 и 4 — 
„стар" и „нов" податок, а сите други колони (коло-
ните 2, 5, 6, 7, 8 и 9) да се прецртаат со водорамна 
линија, или ако се менува ефективното траење на 
времето поминато на работно место на кое стажот 
на осигурувањето се смета со наголемено траење, 
да се пополни само колоната 7 — „стар" и „нов" 
податок, а сите други колони да се прецртаат со 
водорамна линија. 
Запишувањето на податоците во колоните 2 до 8 
да се врши на начинот објаснет за пополнување на 
образецот М-4 

Пополнува службата на социјалното осигурување. 

М - 8 

М-5 

Да се запише вкупниот број часови за кои на оси-
гуреникот му е исплатен надоместок на личниот 
доход. 

Ако бројот на часовите е помал од 1000, пред бројот 
да се запишат нули На пример: ако надоместокот 
е исплатен за 44 часа — да се запише /0/0/4/4/, а 
ако е исплатен за 8 часа - да се запише /0/0/0/8/. 
Забелешка: времето до 30 минути да се занемари, 
а времето над 30 минути да се смета како полн час. 
Да се запише износот на основата на надоместокот 
по час од кој основ на осигуреникот му е опреде-
лена височината на надоместокот на личниот доход. 

Забелешка. Ако кај осигуреникот во текот на при-
мањето на надоместокот на личниот доход наста-
пила една или повеќе промени на износот на осно-
вот (зголемувања според член 56 на ОЗЗЗО и др.), 
потребно е да се искажат податоците во два или 
повеќе редови. Во таков случај да се запише ма-
тичниот број и да се пополни бројот на часовите за 
кои е извршена исплата (колона 4), износот на 
основот на надоместокот по час (колона 5), утврде-
ниот стаж на осигурување по престанокот на ра-
ботниот однос (колона 6) и регистарскиот број (ко-
лона 7). На пример: Ако за осигуреникот што се 
наоѓал на боледување од 1 јули 1968 до 31 октомври 
1969 година настапила промена на основот на 1 
дули 1969 а податоците се даваат за 1969 година, во 
колоните 2 до 7 да се запишат податоците за перио-
дот од 1 јануари 1969 до 30 јуни 1969 година (кога е 
исплатуван надоместок по еден основ), а во коло-
ните 4 до 7 да се запишат податоците за периодот 
од 1 јули 1969 до 31 октомври 1969 година (кога 
примил надоместок по друг основ). Во овој случај, 
во колоната 6 да се запише црта (,,—") бидејќи не 
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колона 6 — ут-
врден стаж на 
осигурување по 
престанокот на 
работниот однос 
(месеци и дено-
ви) 

38 ПРОМЕНИ НА ПО-
ДАТОЦИТЕ ОД 
ОБРАЗЕЦОТ М-5 

39 ЛИЧЕН ДОХОД 
ОСТВАРЕН СО 
ПРИМАЊЕ НАДО-
МЕСТОЦИ И МА-
ТЕРИЈАЛНО о -
БЕЗБЕДУВАЊЕ 
ОД ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ: 
— материјално о-

безбедување 

— колони 4 и 5 — 
период поминат 
во вршење ре-
хабилитација: 

- колона (ден, 
сец) 

- колона 5 (ден, 
месец) 

е во прашање осигуреник за кој се искажуваат по-
датоци за утврдениот стаж на осигурување по пре-
станокот на работниот однос. 
Да се запише утврдениот стаж на осигурување — 
периодот на времето што осигуреникот го поминал 
на боледување по престанокот на работниот однос, 
за кое време примал надоместок на личниот доход 
според прописите за здравственото осигурување 
(член 128 став 1 точка 1 од Основниот закон за 
пензиското осигурување). 
На пример: ако осигуреникот примал надоместок на 
личниот доход од здравственото осигурување од 1 
јули 1969 до 31 декември 1969 година, а работниот 
однос му престанал на 15 септември 1969 (кога 
истекол отказниот рок или др), утврдениот стаж 
на осигурување би изнесувал 3 месеци и 15 дена, 
бидејќи осигуреникот го поминал на боледување, 
по престанокот на работниот однос времето од 15 
септември 1969 до 31 декември 1969 година. Ако 
податокот „месеци односно денови" содржи само 
една броЈка, пред неа да се запише ознаката „О" На 
пример: утврдениот стаж на осигурување изнесува 
4 месеци и 6 дена — да се запише /0/4/0/6/, или 
утврдениот стаж на осигурување изнесува 11 месе-
ци — да се запише /1/1/0/0/. односно утврдениот 
стаж на осигурување изнесува само 15 дена — да 
се запише /0/0/1/5/ Во противно да се запише црта 
L-") 
Колоните 1 до 4 се пополнуваат зависно од тоа коз 
податок е променет. Пополнувањето се врши на ТОЈ 
начин што во соодветната колона — во првиот ред 
(„стар податок") се запишува податокот кој порано 
е доставен по пат на образецот М-5, а во вториот 
ред („нов податок") — се запишува новиот податок. 
На пример. Ако се менува само податокот за утвр-
дениот вкупен број часови за кои е извршена ис-
плата, да се пополни колоната 1 (,.стар" и „нов" 
податок), а сите други колони да се прецртаат со 
водорамна линија, или ако се менува износот на 
основот на надоместокот по час да се пополни само 
колоната 2 („стар" и „нов" податок), а сите други 
колони (колоните 1, 2 и 4) да се прецртаат со во-
дорамна линија. 

ме-

до 9 

Се пополнува само за осигуреникот кој во текот на 
годината се наоѓал на професионална рехабили-
тација. М-6 

Да се запише денот и месецот на почетокот на ре-
хабилитацијата, 

Ако денот односно месецот содржи само една број-
ка, пред неа да се запише ознаката „О". На пример, 
ако осигуреникот стапил на рехабилитација на 1 
јули 1970 а пријавата се поднесува за 1971 година 
— да се запише /0/1/0/1/, бидејќи во 1971 година се 
продолжило со вршење на рехабилитацијата Ме-
ѓутоа, ако осигуреникот стапил на рехабилитација 
во текот на 1971 година, на пример на 1 Јули, како 
почетокот на рехабилитацијата да се запише АУ1/0/7/. 
Да се запише денот и месецот на завршетокот на 
рехабилитацијата, на начинот предвиден за коло-
ната 4. На пример: ако пријавата се поднесува за 
1971 година, а осигуреникот во 1971 година се 

1 2 3 4 
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колена 6 - ут-
врден стаж (ме-
сеци денови) 

колона 7 — дне-
вен основ од кој 
е одредено ма-
теријалното 
с "озбедување 
(динари, пари) 

колона 8 — на-
доместок поради 
помал личен до-
ход на друга ра-
бота (вкупен из-
нос, динари, па-
ри) 

надоместок по-
ради работа со 
скратено работ-
но време: 
колона 9 — вку-
пен број часови 

колона 10 — 
вкупен износ 
(динари, пари) 

наоѓал на рехабилитација до кратот на годината — 
да се запише /'3 1/1/2/. Меѓутоа, ако осигуреникот во 
чекот на 1971 година престанал со рехабилитација-
та на пример, на 10 август — да се запише '1/0 О З7 

Забелешка: Ако осигуреникот, во текот на годината 
3-1 која се поднесува пријава, ja прекинувал реха-
билитацијата, потребно е секој период на вршењето 
на рехабилитацијата да се искаже посебно. 

Да се запише стажот на осигурувањето за секој 
период на времето (колони 4 и 5) во кој осигурени-
кот се наоѓал на вршење рехабилитацијата. Ако 
податокот „месеци односно денови" содржи само 
една бројка, пред неа да се запише ознаката „О". 
На пример: утврдениот стаж на осигурување изне-
сува 9 месеци и 18 дена — да се запише /0/9/1/8/; 
или, утврдениот стаж на осигурување изнесува 9 
месеци — да се запише %'9/0/ОД односно утврдениот 
стаж на осигурување изнесува 6 дена — да се запи-
ше /о owe/. 

Да се запише дневниот износ на основот од кој на 
осигуреникот му е одредена височината на матери-
јалното обезбедување. 

Ако на осигуреникот му е изменет дневниот основ 
во текот на вршењето на професионалната рехаби-
литација односно извршено повеќе промени на 
дневниот износ на основот (зголемување според 
член 56 на ОЗЗЗО, зголемување во обнова на пос-
тапката и др.), во таков случај е потребно да се 
пополнат колоните 2 до 7 односно колоните 2 и 4 
до 7 за секој период во кој височината на основот 
била еднаква, 
Да се запише вкупниот износ на надоместокот на ис-
платениот личен доход поради помал личен доход 
на друга работа. 

Ако осигуреникот во текот на 1970 година примил 
износ на надоместок за 1970 година и износ на раз-
ликата на надоместокот за 1969 година, при подне-
сувањето на пријавата М-6 за 1970 година да се 
запише вкупниот износ на надоместокот кој се 
однесува само за 1970 година, а не и износот на 
разликата за 1969 година. 
Ако вкупниот износ на надоместокот е помал од 
100 СОО,ОО динари, пред него да се запишат нули. 
На пример: ако вкупниот износ на надоместокот е 
остварен во височина од 75.600,00 динари — да се 
запише /0/7/5/6/0/0'0/0/; или. ако вкупниот износ 
на надоместокот е 735,00 динари — да се запише 
/О''0 0/7/3/5/0/0/. 

Да се запише вкупниот број на часовите за кои е 
исплатен надоместок поради работа со скратено ра-
ботно време. 
Ако бројот на часовите е помал од 1 ООО, пред бро-
јот да се запише ознаката „ О " . 
Р1а пример: ако времето за кое е исплатен надо-
месток износува 756 часови — да се запише /ОЛѓ-о/б/, 
а ако изнесува 34 часа — да се запише /0/0/3 
Забелешка: Времето до 30 минути да се занемари, 
а времето над 30 минути да се смета како полн чао, 
Да се запише вкупниот износ на надоместокот ис-
платен поради работа со скратено работно време 

1 2 3 4 
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40 ПРОМЕНА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ ОД 
ОБРАЗЕЦОТ М-б 
— колони 2 до 5— 

материјално о-
безбедување 

колона б — на-
доместок поради 
помал личен до-
ход на друга ра-
бота (вкупен из-
нос, динари, па-
ри) 
колони 7 и 8 — 
надоместок по-
ради работа со 
скратено ра-
ботно време 

Ако осигуреникот во текот на 1970 година, за која 
се поднесува пријава, примил износ на надоместок 
за 1970 година и износ на разликата на надоместокот 
за 1969 година, во пријавата да се внесат податоци 
само за 1970 година. 
На ист начин да се постапува и со бројот на часо-
вите. Ако вкупниот износ на исплатениот надомес-
ток изнесува помалку од 100.000,00 динари, пред 
него да се запишат нули. На пример: ако вкупниот 
износ на исплатениот надоместок е остварен во ви-
сочина од 6.200,00 динари — да се запише 
/0/0/6/2/0/0/0/0/; или, ако вкупниот износ е 703,00 
динари - да се запише 70/0/0/7/0/3/0/0/. 
Колоните 2 до 5 се однесуваат на податоците во 
врска со материјалното обезбедување. 

Ако не се менува дневниот основ од кој е одредено 
материјалното обезбедување, туку се менува перио-
дот поминат во вршење на рехабилитацијата, тогаш 
треба да се пополнат колоните 2, 3 и 4, и тоа нај-
прво да се запише соодветниот „стар податок", а 
потоа во истите колони да се запише „нов податок". 
Сите други колони се прецртуваат со водорамна ли-
нија. 
Да се пополнува само во случај на промена на по-
датоците во врска со надоместокот поради помал 
личен доход на друга работа. Во колоната 6 да се 
запише „стар податок" кој порано и е доставен на 
матичната евиденција преку образецот М-6, а потоа 
во истата колона во вториот ред да се запише „нов 
податок". 
Да се пополнува само во случај на промена на по-
датоците во врска со надоместокот поради работа 
со скратено работно време, било во вкупниот број 
на часовите или во вкупниот износ на надоместо-
кот. Потребно е најпрво да се запишат податоците 
во колоната 7 односно 8 („стар податок", а потоа во 
истите колони да се запише „нов податок". Другите 
колони 2 до 6 да се прецртаат со водорамна линија. 
Ако во текот на годината осигуреникот ги примал 
сите три видови од наведените надоместоци, секоја 
промена да се запише во соодветната колона во 
истиот образец. 
За осигуреникот кој во истата ,година примил надо-
месток поради помал личен доход на друга работа 
и надоместок поради работа со скратено работно 
време, да се запишат податоците што се менуваат 
во колоните 6 до 8, а да се прецртаат колоните 
2 до 5. 

М-10 

III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

Реден 
број Назив Начин на пополнување Обрасци 

1 2 3 4 

1 МАТИЧЕН БРОЈ Да се прилепи етикета со матичниот број 

Ако матичниот број е порано одреден на исто лице 
како активен осигуреник,' да се запише тој матичен 
број 
Да се запише бројот на предметот на уживателот 
на пензија по кој се врши исплата. Бројот да се 
запише во предвидениот простор без алфабетски 
ред (ИН, П, М и сл.), кој го означува видот на 
правото. Ако бројот на предметот не содржи шест 
цифри, пред бројот да се додадат нули. 

2 БРОЈ НА ПРЕД-
МЕТОТ 

П-1, П-2, П-3. 
П-5, П-6, П-7, 

П-1, 
П-5, 

На пример: ако бројот на предметот е ИН 3856, да 
се запише '0/0/3/8/5/6/. 

П-4, 
П-8 

П-2, 
П-6, 

П-3, 
П-7, 

П-4, 
П-8 
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3 КОМУНАЛЕН ЗА-
ВОД 

4 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

5 ДАТУМ НА РАЃА-
ЊЕТО 

6 ПОЛ 

7 ИЗНОС НА ПЕН-
ЗИЈАТА НА ДЕ-
НОТ НА ПОПИ-
СОТ 

8 ДАТУМ ОД КОТА 
ТЕЧЕ ИСПЛАТА-
ТА НА ПЕНЗИЈА-
ТА 

9 ИЗНОС НА ЗАШ-
ТИТНИОТ ДОДА-
ТОК НА ДЕНОТ 
НА ПОПИСОТ 

10 ИЗНОС НА ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕН-
ЗИЈАТА НА НО-
СИТЕЛИТЕ НА 
„ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 
1941" 

11 ЗАПОМНУВАЊЕ 
И ПРОЦЕНТ НА 
ИСПЛАТЕНАТА 
ПЕНЗИЈА 

12 ПЕНЗИЈАТА СЕ 
ИСПЛАТУВА ВРЗ 
ТОВАР НА ЗАЕД-
НИЦАТА 

Да се запишат називот и седиштето на комуналниот 
завод кај кој се наоѓа пензиско-инвалидскиот пред-
мет. 

Да се запише презимето и името на уживателот на 
пензијата. На пример: Марковиќ Веселин или Мар-
ковиќ-Петровиќ Даница или Петровиќ Ана-МариЈа. 

Да се запише денот, месецот и годината на раѓање-
то на уживателот на пензијата. Ако нема податоци 
за денот и месецот на раѓањето, да се запише само 
годината на раѓањето. 

Податокот за датумот на раѓањето се запишува, по 
правило, од изворот на матичната книга на роде-
ните. 
Да се заокружи бројот под соодветниот пол. 

Да се запише износот на пензијата (без заштитниот 
додаток) што му припаѓа на уживателот на д^ноТ 
на пописот вклучувајќи ги и сите зголемувања 
според чл. 97, 100 и 102 од ОЗЗПО, без оглед во 
кој износ се исплатува поради заложување или 
вршење на самостојна дејност, како и без оглед на 
евентуални забрани и др, 

Да се запише денот, месецот и годината од кога 
првпат пензијата е ставена да тече, односно од кога 
се врши исплатата на пензијата. 

Ако е во прашање повторно одредување на пензи-
јата (член 38 став 1, член 103, член 54 с т Л и 3 
и член 64 ст. 2 и 3 на ОЗЗПО и член 57 на ОЗИО) 
да се запише датумот под кој се исплатува пензи-
јата одредена според тие одредби. 
Ако правото е остварено пред 15 мај 1945 година, 
кога не е можно да се утврди точниот датум на 
првото ставање на пензијата да тече, да се запише 
првиот датум кој е познат, а како нај доцнежен да 
се запише 6 ноември 1945 година — за преземените 
пензии на државните службеници, односно 1 јану-
ари 1947 година — за преземените пензии на дру-
гите бивши носители на ,социјалното осигурување. 
Привремено запирање на исплатата на пензијата по-
ради запослување или вршење на самостојна деј-
ност, и повторно ставање да тече пензијата, нема 
влијание за запишување на овој податок, 
Да се запише износот на заштитниот додаток на 
денот на пописот. Износот на заштитниот додаток 
да се запише и во случај кога не се врши исплата 
поради запослување или престој во странство на 
уживателот на пензија. 

Да се запише износот односно збирот на износите 
на додатоците кон пензијата на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" од решението со кое е 
утврден тој додаток. 

Да се заокружи бројот под соодветниот текст. 

На пример: ако уживателот на пензијата е запослен 
и пензијата се исплатува во 100%-тен износ, да 
се заокружи ознаката ,Д", а ако не се исплатува — 
ознаката „3". 
Да се заокружи бројот под називот на заедницата 
врз чиј товар се врши исплатата. 

П-1, П-2, П-3, П-4, 
П-5. П-6, П-7, П-8 

П-1, П-2, П-3, П-4, 
П-5, П-6, П-7, П-8 

П-1, П-2, П-3, П-4, 
П-5, П-6, П-7, П-8 

П-1, П-2, П-3, П-4, 
П-5, П-7, П-8 

Л-1, П-3, П-Ѕ, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-6, 
Л-0, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-5, П-б 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

1 2 3 4 



Страна 790 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 23 септември 1971 

13 РЕОСИГУРЕН 
СЛУЧАЈ 

14 ОБВРСКИ СПРЕ-
МА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ 

15 КАТЕГОРИЈА НА 
ПЕНЗИОНЕРОТ 

16 ДАТУМ НА СТЕК-
НУВАЊЕТО НА 
ПРАВОТО НА 
ПЕНЗИЈА 

17 ДАТУМ НА СТЕК-
НУВАЊЕТО НА 
ПРАВОТО НА 
ЗАШТИТЕН ДО-
ДАТОК 

18 ПРИХОДИ ШТО 
ВЛИЈААТ ВРЗ 
З А Ш Т И Т Н И О Т 
ДОДАТОК 

19 ГО 
РЕД ТОТ Е ПРИЗ-
НАЕНО ПРАВОТО 

Да се заокружи бројот под видот на реосигурениот 
случај Ако не е во прашање посигурен случај, да 
се заокружи ознаката „О". П-1. П-2, П-3, П-5, 

П-6, П-7 
Да се запише носителот на обврската спрема фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување. П-1, П-2, П-3, П-5, 

П-6, П-7 

Да се заокружи бројот под соодветната категорија 
на пензионерот односно умрениот осигуреник. 

За воените осигуреници к за работниците на опре-
делени должности на органите на внатрешните ра-
боти, да се заокружи ознаката „2" или ознаката .,3" 
само во случај кога на осигуреникот му престанала 
службата во ЈНА или во органите на внатрешните 
работи — по решение на државниот секретар за 
народна одбрана односно на сојузниот или репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи — со право 
на пензија или е умрен како активен осигуреник 
на односната категорија. 
Да се запише датумот на стекнувањето на правото 
на пензија Ако инвалидската или старосната пен-
зија е повторно одредена врз основа на затоплува-
ње или на остварен личен доход по пензионирање-
то, како датум на стекнување на правото да се 
запише датумот од кога повторно е одредена пен-
зијата 

Ако не се познати денот и месецот на стекнувањето 
на правото на пензија туку само годината, да се 
запише само годината. 
Ако правото на пензија е остварено пред 15 мај 
1945 година, кога не е можно да се утврди точниот 
датум на првото ставање на пензијата да тече, да 
се запише првиот датум што е познат, а како над-
доцнежен д^ се запише 6 ноември 1945 година — 
за преземените пензии на државните службеници, 
односно 1 јануари 1947 година — за преземените 
пензии на другите бивши носители на социјалното 
осигурување. 
К а ј семејните пензии да се постапи како под ред-
ниот број 19 
Да се запише последниот датум на стекнувањето 
на правото на заштитен додаток, под услов правото 
да траело континуирано. Привремено запирање на 
исплатата на заштитниот додаток поради заполту-
вање или престој во странство нема влијание врз 
запишувањето на тој податок. 

Да се заокружи бројот под соодветниот текст. 

Ако не е признаено правото на заштитен додаток, 
да се заокружи ознаката ,,О" Меѓутоа, ако е при-
знаено правото на заштитен додаток а осигуреникот 
пег/а приходи, да се заокружи ознаката Озна-
ките „2" до „6" да се заокружат зависно од видот на 
приходите што не влијаеле врз стекнувањето на 
правото на заштитниот додаток (приходи помали 
од имотниот цензус). 
Да се запише членот, ставот и точката на законот 
според кој е признаено правото (со кратенки ЗЗПО, 
ОЗЗПО, ЗИО, ОЗИО), ако правото е признаено 
според прописите важечки по 1 јануари 1958 година 
за пензиското осигурување односно по 1 Јануари 
1959 година за инвалидското осигурување. Меѓутоа, 
ако правото е признаено според прописите до нап-
ред наведените датуми да се запише: „пред 1 јану-
ари 1958 година" за пензиското осигурување однос-
но „пред 1 јануари 1959 година" за инвалидското 
осигурување. 

П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

П-1, П-2, 
П-6, П-7 

П-3, П-5, 

П-1, 
П-б, 
П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 
П-2, П-3, 
П-7 

П-3, П-5, 

П-5, 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5, 
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20 ВКУПЕН ПЕН-
ЗИСКИ СТАЖ 

На ист начин да се постапи и кога е во прашање 
семејна пензија по смртта на уживателот на пен-
зијата. Во противно дијагонално да се прецртаат 
податоците. 
Да се запише вкупниот пензиски стаж врз основа 
на кој е одредена пензијата. Да се запише прво 
бројот на Годините, потоа бројот на месеците и бро-
јот на деновите на траењето на пензискиот стаж, 

За пензијата одредена според член 80 на ОЗИО 
(повеќе причини) да се запише пензискиот стаж врз 
основа на кој е одредена пензијата по основ на 
боледување или повреда вон 'од работата. Исто така 
да се постапи и ако пензијата по основ на болест 
или повреда вон од работата не е одредена (не се 
исполнети услови за тој дел на пензија) а се испол-
нети условите по основ на несреќа при работата. 
За корисниците на пензија според член 54 став 3 
и член 64 став 3 од ОЗЗПО да се запише вкупниот 
пензиски стаж врз основа на КОЈ е одредена пензи-
јата според одредбите на тие членови. 
За корисниците на пензии на кои пензијата им е 
одредена по конвенција, да се запише вкупниот 
пензиски стаж врз основа на кој е одреден вкуп-
ниот износ на пензијата. 
Во случај на смрт на уживателот на пензија одре-
дена според член 54 став 3 и член 64 став 3 од 
ОЗЗПО — да се запише вкупниот пензиски стаж 
врз основа на кој е одредена пензијата според тие 
одредби. За корисникот на пензија на кого пензи-
јата му е одредена по конвенција, да се запише 
вкупниот пензиски стаж по основ на кој е одреден 
вкупниот износ на пензијата. 
Да се заокружи ознаката на периодот од кој до кој 
учеството во НОВ е признаено во двојно траење 
непрекинато до крајот на војната. 

На пример, ако на осигуреникот му е признаено 
времето од 15 јули 1941 до 18 септември 1942 го-
дина во двојно траење, па повторно од 16 октомври 
1943 до 15 мај 1945 година исто така во двојно трае-
ње, да се заокружи ознаката „5", бидејќи од тогаш 
па до крајот на војната неговото учество трае не-
прекинато Ако е во прашање осигуреник чие уче-
ство во НОВ се завршило пред крајот на војната, 
да се заокружи ознаката „9". Ако осигуреникот не 
е учесник во НОВ, да се заокружи ознаката „О". 
Осигуреникот кој загинал во текот на НОВ (член 243 
од ОЗЗПО) се третира како учесник на НОВ до 
крајот на војната, 

22 ВОЕН ЗАРОБЕ- Да се заокружи ознаката под текстот. 
НИК СО ПРАВО 
НА ЗГОЛЕМУВА-
Њ Е НА ПЕНЗИЈА-
ТА ЗА 30% 

За уживателот на пензија односно за умрен оси-
гуреник на кого со посебно решение му е признае-
но правото на зголемување на пензијата за 30%, 
да се заокружи ознаката „1", 

23 ВОЕН ОД ВОЈНИТЕ За уживателот на пензија кој не е ниту воен од 
— МИРНОВРЕМЕН војните ниту мирновремен воен инвалид да се зао-
ВОЕН ИНВАЛИД кружи ознаката „00". За уживателот на пензија 

односно за умрен осигуреник на кого му е признае-
но својството на воен од војните или на мирновре-
мен воен инвалид, да се запише групата на инва-
лидитетот и да се прецрта несоодветниот текст 
„воен од војните" односно „мирновремен". 

21 УЧЕСТВО ВО НОВ 

24 КАТЕГОРИЈА НА 
РАБОТНО МЕСТО 

П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

П-1, П-2, 
П-6, П-7 

П-3, П-5, 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5 

П-1. 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5 

Да се заокружи ознаката под категоријата на ра-
ботното место, ако со решение за правото на пензија 
е утврдена. Во противно да се заокружи ознака-
та „9". П-1, П-2, П-3, П-5, 

П-6, П-7 
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25 ГРАНКА НА ДЕЈ-
НОСТА 

26 ПРОПИС СПОРЕД 
КОЈ Е ОДРЕДЕН 
ПЕНЗИСКИОТ 
ОСНОВ 

27 ОСИГУРЕНИЧКИ 
РАЗРЕД 

28 ИЗНОС НА ПЕН-
ЗИСКИОТ ОСНОВ 
СПОРЕД КОЈ Е 
ОДРЕДЕНА ПЕН-
ЗИЈАТА ШТО СЕ 
ИСПЛАТУВА 

За уживателот на пензија односно за умрен осигу-
реник на кого пензискиот основ му е одреден спо-
ред должината на пензискиот стаж и според кате-
горијата на работното место, ознаката да се заокру-
жи зависно од стручната подготовка што се барала 
за работата на работното место на кое уживателот 
на пензија работел непосредно пред пензионирање-
то (ако за тоа место имал пропишана стручна под-
готовка) или во одреден временски период пред 
пензионирањето. 
За уживателот на старосна пензија односно За ум-
рен осигуреник на кого пензискиот основ му е 
утврден според остварениот личен доход, да се зао-
кружи ознаката зависно од стручната подготовка 
што се барала за работата на работното место на 
кое уживателот на пензијата односно умрениот 
осигуреник работел непосредно пред пензионирање-
во односно пред смртта. 
За уживателот на инвалидска пензија односно за 
умрен осигуреник на кого пензискиот основ му е 
утврден според остварениот личен доход, да се зао-
кружи ознаката која и одговара на категоријата на 
работното место зависно од стручната подготовка 
што се барала за работата на работното место на 
кое уживателот на пензијата односно умрениот оси-
гуреник работел непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста односно пред смртта, а не според ка-
тегоријата на работното место според која е оце-
нувана способноста за друга соодветна работа. 
За случаите од чл. бб, 67, 68, 254 и 256 на ОЗИО, 
да се заокружи ознаката која и одговара на кате-
горијата на работното место според која е одреден 
ооигуреничкиот разред. 
За договорните осигуреници да се заокружи озна-
ката која и одговара на категоријата на работното 
место според која по договорите е извршено распо-
редување во осигуреничките разреди односно во 
основиците на оспорувањето. 
За уживателот на пензија односно за умрен ужи-
вател на пензија кој се наоѓал на одредени должно-
сти во органите на внатрешните работи, да се зао-
кружи одредената ознака според категоријата на 
работното место, ако според републичките прописи 
категоријата на работното место влијаела врз утвр-
дувањето на височината на пензијата. 

Да се запише гранката на дејноста. 

Да се запише членот, ставот и точката на законот 
(со кратенките: ОЗЗПО или ОЗИО) според кој е 
одреден пензискиот основ и одредена пензијата што 
се исплатува, односно од која е одредена семејната 

^пензија. 

Да се запише осигуреничкиот разред во смисла на 
член 216 од ОЗЗПО или соодветен осигуренине! 
разред по договорите односно по одлуките донесени 
според член 240 од ОЗЗПО, а според кој е утврден 
пензискиот основ. 

Ако е одредена кумулативна инвалидска пензија 
по основ на повеќе причини, да се запише осигу-
реничкиот разред според кој е одреден делот на 
пензијата поради инвалидност по основ на болест 
или повреда вон од работа. 

Да се запише износот н^ пензискиот основ од кој е 
одредена пензијата која се исплатува, вклучувајќи 
го пензискиот основ одреден според член 236а или 
член 238 став 3 од ОЗЗПО. 

Ако е одредена кумулативна инвалидска пензија 
по основ на повеќе причини, да се запише пензи-
скиот основ одреден по основ на болест или по-
вреда вон од работа. 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3 

П-5, 

П-1, П-2, 
П-6, П-7 

П-3, П-5, 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5, 
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29 ИЗНОС НА ПЕН-
ЗИСКИОТ ОСНОВ 
СПОРЕД ОПШТИ-
ТЕ ПРОПИСИ 

Да се запише пензискиот основ што би му припаѓал 
на осигуреникот односно на умрениот осигуреник 
— уживател на пензија според општите прописи, 
но по кој не е одредена пензија што се исплатува 
(случаи на учесници на НОВ пред 9 септември 1943 
до 13 октомври 1943 година кога пензискиот основ 
според општите прописи е понизок од т пар. гаран-
тираниот пензиски основ по кој е одредена 
пензијата што се исплатува). За пензиите на 
воените осигуреници односно на работниците 
на одредени должности во органите на внатрешни-
те работи, кои се усогласени со 1 јануари 1969 го-
дина односно со 1 јануари 1970 година во смисла 
на член 232д на ОЗЗПО, да се запише основот од 
кој била одредена пензијата пред усогласувањето. П-1. 

П-6, 
П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

30 ПРОПИС СПОРЕД 
КОЈ Е ОДРЕДЕН 
ПЕНЗИСКИОТ ОС-
НОВ СПОРЕД 
ОПШТИТЕ ПРО-
ПИСИ 

Да се запише членот, ставот и точката на законот 
(со кратенките: ОЗИО или ОЗЗПО) според кој бил 
утврден пензискиот основ по општите прописи, но 
по кој не е одредена пензијата што се исплатува. П-1, 

П-6, 
П-2, П-3, 
П-7 

П-5, 

31 ПЕНЗИСКИ ОС-
НОВ ЗА НЕСРЕ-
ЌА ПРИ РАБОТА-
ТА ИЛИ ЗА ПРО-
ФЕСИОНАЛНО 
ЗАБОЛУВАЊЕ 
КАЈ КУМУЛА-
ТИВНА ПЕНЗИЈА 

Да се запише пензискиот основ за несреќа при ра-
ботата или за професионално заболување ка ј инва-
лидска пензија одредена по основ на повеќе при-
чини. 

За семејните пензии запишувањето да се врши на 
начинот предвиден за податокот под редниот број 
19. 

П-1, П-3, П-5, П-7 

32 ПРОЦЕНТ ЗА 
КОЈ Е НАМАЛЕНА 
ПРЕДВРЕМЕНА-
ТА ПЕНЗИЈА 

Да се запише процентот на намалувањето на пред-
времената старосна п е н з и и т.е. процентот за кој 
е намалена старосната пензија поради порано оде-
ње во пензија пред наполнувањето 60 години воз-
раст (маж) односно 55 години возраст (жена). П-2, П-6 

33 ЗА КОЛКУ ГО-
ДИНИ Е ЗЕМЕН 
ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПЕНЗИСКИОТ 
ОСНОВ 

Да се запише бројот на месеците односно на го-
дините осигурувале од кои е земен личниот доход 
за утврдување на пензискиот основ. 

Бројот на месеците да се запише при одредувањето 
на пензискиот основ за: 
— носителите на „Партизанска споменица 1941"; 
— борците на НОВ од пред 9 септември 1943 година 

(до 13 октомври 1943) на кои во пензискиот основ 
им е засметан боречкиот додаток (член 238 став 
3 од ОЗЗПО, член 70 став 3 од ОЗИО); 

— работниците на одредени должности во органите 
на внатрешните работи; 

— осигурениците на кои пензискиот основ им е 
утврден со примена на член 218 од ОЗЗПО; 

— осигурениците на кои правото на пензија им е 
признаено во преодниот период со примена на 
чл 231 и 232 од ОЗЗПО; 

— осигурениците на кои пензискиот основ им е 
утврден со примена на член 264 од ОЗИО, со тоа 
што како цел месец да се земе и месецот од КОЈ 
делум се земени предвид и личните доходи. 

Бројот на осигурениците да се Запише во случаите 
кога пензискиот основ е утврден со примена на 
член 30 став 3 од ОЗЗПО. 
За договорните осигуреници да се запише соодвет-
ниот број месеци односно години осигурување за-
висно од тоа на кој начин е формиран пензискиот 
основ. 

П-1 
П 6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 
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За воениот осигуреник, односно за работникот на 
одредени должности во органите на внатрешните 
работи, на'кого пензијата му е одредена со примена 
на член 54 став 3 од ОЗЗПО односно со примена 
на член 64 став 3 од ОЗЗПО, соодветниот податок Се 
внесува според бројот на годините осигурување за 
кои се земени предвид личните доходи. 

34 ПОСЛЕДЕН МЕ-
СЕЦ ОД КОЈ Е ЗЕ-
МЕН ЛИЧНИОТ 
ДОХОД 

35 ПРИМЕНА НА 
НАЈВИСОКИОТ 
ПЕНЗИСКИ ОС-
НОВ 

За уживателите на пензија на кои пензискиот ос-
нов не им е утврден врз основа на остварените 
лични доходи, односно за воените осигуреници па 
кои пензијата не им е одредена со примена на член 
54 став 3 од ОЗЗПО, да се запише водорамна црта. 

Да се запише последниот месец (со букви) од кој 
е земен личниот доход за утврдување на пензи-
скиот основ од последната година. Ако пензијата 
т/е е одредена според личниот доход, да се запише 
водорамна црта. 

За воените осигуреници да се запише месец „де-
кември". 

П-1, П-2, И-3, 
П-6, И-7 

П-5, 

Да се заокружи бројот под текстот (на одговорите). П-1, П-t, П-Ѕ, П-5, 
П-6. Г1-7 

36 ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ПЕНЗИСКИОТ 
ОСНОВ 

Да се заокружи бројот под текстот (на одговорите). П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-З, П-5, 

37 ЛИЧЕН ДОХОД 
КОЈ Е ЗЕМЕН ВО 
ПЕНЗИСКИОТ ОС-
НОВ ЗА ГОДИНА-
ТА 

38 ПРОЦЕНТ НА ДО-
ДАТОКОТ НА ИН-
ВАЛИДНОСТ 

Податокот за личниот доход да се запише во пред-
видениот простор, на следниот начин: 

Да се задише годината (последните две 'бр-ојки на 
годината) »о која е остварен лични сит доход, како 
и просечните месечни износи на личниот доход што 
влегуваат во пензискиот основ, и тоа валоризира-
ниот износ за оние години за кои е извршена вало-
ризација, односно невалоризираниот износ за оние 
години за кои не се врши валоризација. Запишу-
вањето се врши по хронолошки ред по годините. 
На пример: ако личниот доход е земен само за 
една година осигурување — податокот да се запише 
ве првиот ред 

Ако просечниот месечен износ на личниот доход 
не е утврден врз основа на остварените лични до-
ходи само од една календарска година туку од две 
или повеќе календарски години, во просторот пред-
виден за годината да се запише последната година 
од која се земени личните доходи, а потоа да се 
запише просечниот месечен валоризиран износ на 
личниот доход (во случаите од член 218 на ОЗЗПО). 

Ако пензијата не е одредена врз основа на личниот 
доход или е одредена пред 1 јануари 1965 година, 
податоците за личниот доход да не се запишуваат 
туку да се прецртаат. На ист начин да се постапи 
ако податоците само делум се внесуваат. 

Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, 
зависно од тоа дали е или не е признаен додатокот 
на инвалидност и во кој процент. 

Ако семејната пензија е одредена од старосната 
пензија, да се заокружи ознаката „О" и да се по-
стап.и па начинот предвиден под редниот број 19. 

П-1, П-2, П-3, 
Њ6, П-7 

П-5. 

П-1, П-3 

39 ПРОЦЕНТ ВО КОЈ 
Е ОДРЕДЕНА 
ПРИВРЕМЕНАТА 
ИНВАЛИДСКА 
ПЕНЗИЈА 

Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, 
зависно од тоа дали е или не е одредена привреме-
на пензија и во кој процент. П-1, п-з 
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40 УТВРДЕНА КАТЕ-
ГОРИЈА НА ИН-
ВАЛИДНОСТ СПО-
РЕД СИТЕ ПРИ-
ЧИНР1 (ВКУПНА 
ИНВАЛИДНОСТ): 
— категорија на 

инвалидност 

датум па наста-
пувањето 

41 КАТЕГОРИЈА НА 
ИНВАЛИДНОСТ ^ 
СПОРЕД КОЈА Е 
ОДРЕДЕНА ИН-
ВАЛИДСКАТА 
ПЕНЗИЈА 

42 ПРИЧИНА НА ИН-
ВАЛИДНОСТА 

43 ПРОЦЕНТ НА 
ВЛИЈАНИЕТО НА 
НЕСРЕЌАТА ПРИ 
РАБОТАТА ИЛИ 
НА ПРОФЕСИО-
НАЛНОТО ЗАБО-
ЛУВАЊЕ ВРЗ 
ВКУПНАТА ИН-
ВАЛИДНОСТ 

П-1, П-3, П-5, П-7 
Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, 
зависно од тоа дали е или не е утврдена инвалид-
носта и од коза категорија, односно дали е утврдена 
неспособност за служба во ЈНА. Како категорија 
па инвалидност се подразбира онаа категорија што 
е утврдена според која и да е причина (болест, 
несреќа при работата, итн.)т без оглед дали пензија-
та е одредена според односната категорија или не. 
Ако пензијата е одредена од старосната пензија, да 
се заокружи ознаката „О" и да се постапи на начи-
нот предвиден под редниов број 19. 
Да се запише датумот на настапувањето на инва-
лидноста. 
Ако осигуреникот го остварил правото на инвалид-
нина според прописите важечки до 31 декември 
1958 година а тоа право на 1 јануари 1959 година е 
преведено на инвалидска пензија во смисла на од-
редбите од Законот за инвалидското осигурување, 
како датум на настапувањето на инвалидноста се 
зема оној датум што е наведен во образложението 
на решението за преведувањето на инвалидската 
пензија со 1 јануари 1959 година односно со 1 јану-
ари 1965 година под услов по 1 јануари 1959 година 
да не настапила промена во категоријата на инва-
лидноста. 
Како датум на настапувањето на неспособноста за 
служба во ЈНА — да се запише датумот кога вое-
но лекарската комисија ја утврдила неспособноста, 
без оглед што под подоцнежен датум е утврден 
престанок на службата во ЈНА, односно датумот на 
п е н з и о н и р а њ е т о , 

Ако семејната пензија е одредена од старосната 
пензија, да се заокружи ознаката „О" и да се поста-
пи на начинот предвиден под редниот број I f . 

Да се пополни само во случај кога инвалидноста 
настанала како последица на повеќе причини (бо-
лест п несреќа при работата) па инвалидската 
пензија е одредена според категоријата на инва-
лидност по основ на несреќа при работата, како 
поповолна. 
Пополнувањето да се врши на начинот предвиден 
под редниот број 40 односно за семејните пензии 
под редниот број 19. 
Да се заокружи бројот под соодветниот текст -
на причината на настапувањето на инвалидноста. 
Да се запише процентот на влијанието на несреќа-
та при работата или на професионалното заболу-
вање врз вкупната инвалидност, Процентот се за-
пишува само ако инвалидската пензија е одредена 
по основ на болест и по основ на несреќа при рабо-
тата На пример- ако врз вкупната инвалидност 
влијаела болест со 40% а несреќа при работата со 

да се запише процентот кој се однесува на 
несреќата при работата. 

П-1, П-3, П-5, П-7 

П-1, П-3, П-5, П-7 

П-1. П-3, П-5, П-7 

П-1, П-3, П-5, П-7 

44 ДИЈАГНОЗА НА 
БОЛЕСТА 

45 ДАТУМ НА КОН-
ТРОЛНИОТ ПРЕГ-
ЛЕД (МЕСЕЦ И 
ГОДИНА) 

46 ИНВАЛИДНИНА 
И ДОДАТОК ЗА 
ПОМОШ И НЕГА 

Од наодот на инвалидската комисија да се запише 
дијагнозата на главната болест од која е предиз-
викана инвалидноста. 
Да се запишат месецот и годината на контролниот 
преглед, 

Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, 
зависно од тоа дали е признаено правото на инва-
лиднина „1" односно правото на додаток за помош 
и нега „2" или двете права „3", иди овие права не 
се признаени „О". 

П-1, П-5 

П-1, П-5 

П-1, П-2, П 5 П-6 
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47 ПОДАТОЦИ ЗА 
ПЕНЗИСКИОТ 
СТАЖ 

— колона 1 — стаж 
на осигурување 
или вид на по-
себен стаж од-
носно назив на 
работното место 
на кое стажот 
на осигурување-
то се смета со 
наголемено тра-
ење 

колона 3 и 4 
(период од — 

Утврдениот пензиски стаж (стажот на осигурување 
и посебниот стаж) да се запише по видовите во ку-
мулативно траење за периодите поминати на тери-
торијата на иста република, покраина или држава. 
Ако стажот од ист вид е поминат на територијата 
на повеќе републики, покраини или држави, да се 
запише посебно истиот вид на стажот за секоја 
република, покраина односно држава. 

Ако уживателот на пензија односно умрениот оси-
гуреник работел на работни места на кои стажот на 
осигурувањето се смета со наголемено траење, пе-
риодите на стажот на осигурувањето да се запишат 
по внесувањето на утврдениот пензиски стаж. 
Да се запише видот на стажот на осигурувањето, 
односно видот на посебниот стаж. 

колона 2 — 
службена ознака 

до) 

П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

П-1. 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

Стажот на осигурувањето односно посебниот стаж 
наполнет на територијата на повеќе републики, по-
краини или држави, да се запише посебно — во 
два или повеќе редови. 
На ист начин да се постапи ако во рамките на ист 
вид стаж, стажот се разликува со оглед на „трае-
ењето на работата". 
На пример: ако осигураникот во периодот од 
1 јули 1939 до 15 август 1962 година рабо-
тел непрекинато или со прекини со полно ра-
ботно време, кај иста или кај различни организации 
односно работодавци, на територијата само на една 
република, во колоната 1 да се запише „работен 
однос со полно работно време" бидејќи е во праша-
ње вид на стаж на осигурување поминато на тери-
торијата на една република и исто траење на ра-
ботата. Меѓутоа, ако во тој период на осигурување 
работел на територијата на две републики или со 
различно траење на работата, податокот за тој 
стаж треба да се запише во два реда (посебно ста-
жот на осигурување наполнет на територијата на 
една република а посебно на територијата на друга 
република). 
Начинот на пополнувањето го одредува службата 
на социјалното осигурување. 

Во колоните 3 и 4 да се запишат почетниот и заврш-
ниот датум за одреден стаж. 

На пример: ако работниот однос траел непрекинато 
од 1 зули 1939 до 15 август 1962 година — да се за-
пише /0/1/0/7/3/9/ и /1/5/0/8/6/2/. » 
Меѓутоа, ако осигуреникот во наведениот период 
работел со прекини а во прашање е ист вид стаж 
во иста република односно држава, без оглед на 
организацијата односно работодавецот, треба да се 
запишат почетниот и завршниот датум на тој стаж 
па напред наведениот начин. 
На пример: осигуреникот работел од 1 јули 1939 до 
15 мај 1940 година кај ЈЖ во Љубљана, од 1 сеп-
тември 1940 до 15 мај 1945 година кај Рудникот 
Трбовле а од 16 февруари 1946 до 15 август 1962 
година кај Претпријатието за регулација ,на Сава. 
Во тој случај во колоната „од" да се запише 
/0/1/0/7/3/9/, а во колоната „до" да се запише 
/1/5/0/8/6/2/. 
Ако учеството во НОВ не траело непрекинато до 
крајот на годината, треба посебно да се искажат 
одделните прекини. 

П-1, 
П-6, 

П-1, 
П-6, 

П-2, 
П-7 

П-2, 
П-7 

П-3, П-5, 

П-3, П-3, 
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колона 5 — трае-
њ а н а стажот 

колона 6 — со-
цијалистичка 
република — 
покраина однос-
но држава 

колона 7 — вид 
на стаж 

На пример: ако осигуреникот учествувал во 
НОВ од 1 ноември 1942 до 31 мај 1843 го-
дина и повторно од 1 август 1944 до 15 мај 
1945 година, да се запише и тоа посебно во еден 
ред: во колоната 4 — /0/1/0/9 4/2' и во колоната 5 
— /3/1/0/5/4/3/, а во вториот ред: во колоната 4 — 
/0/1/0''2/4/4/ и во колоната 5 - /1/5/0/5/4/5/. 

Да се запише времето на траењето па одделен стаж 
во ефективно траење (без оглед дали стажот е при-
знаен во наголемено траење или во ДВОЈНО траење). 
Ако осигуреникот работел со најмалку половина 
работно време пред 1 јануари 1965 година, да се за-
пише онолку колку му е признаено во стаж. 
Ако е во прашање запослување по 1 јануари 1985 
година со најмалку половина работно време кое е 
пресметано на полно работно време, да се запише 
признаеното време на траењето. 

Ако во стаж на осигурување е признаено времето 
поминато на сезонски работи, да се запише признае-
ното време на траењето на. работата. 

Во предвидениот простор за шифрирање да се за-
пише шифрата според Кодексот на шифрите. 

Во предвидениот простор за шифрирање да се за-
пише шифрата според Кодексот за шифрите. 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

колона 8 — 
траење на рабо-
тата 

колона 1 — на-
зив на работно-
то место на кое 
стажот на оси-
гурувањето се 
смета со наго-
лемено траење 

Периодите поминати на работа на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета со наго-
лемено траење да се запишат по запишувањето на 
последниот податок за пензискиот стаж. 

Стажот на осигурувањето поминат на работни места 
со наголемено траење да се запише посебно (во 
посебен ред) за секое работно место, со оглед на 
називот и стапката на наголемувањето, односно со 
оглед на територијата на републиката или покраи-
ната во која е наполнет. 

Да се запише (со одредени кратенки) називот на 
работното место согласно со Законот за утврдување 
на работните места на кои стажот на осигурување 
се смета со наголемено траење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/68 и 20/69), односно називот на ра-
ботното место според кое се врши наголемување на 
стажот. На пример: ако работникот работел на ра-
ботно место на топење на руда во железарници к а ј 
ТХ печки, да се запише: „топилничар на руда к а ј 
ТХ печки". П-1, П-2, П-3, П-5. 

П-6, П-7 

колона 3 — 
(ден,месец и го-
дина) 
колона 4 — 
(ден, месец и 
година) 

Да се запише на наведениот начин датумот на по-
четокот и на престанокот на периодот во кој осигу-
реникот работел на работно место на кое стажот 
на осигурувањето се смета со наголемено траење. П-1, П-2, П-3, П-5, 

П-6, П-7 

колона 5 — Да не се пополнува кога се во прашање случаи на 
траење на сталсот стаж на осигурување кој се наголемува. 

колона 6 — со-
цијалистичка 
република — 
покраина однос-
но држава 

Во предвидениот простор за шифрирање да се за-
пише шифрата според Кодексот на шифрите. 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 
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колона 7 — вид 
на стажот 

податоци за 
пензија одреде-
на според кон-
венција 

ПОДАТОЦИ ЗА 
УЖИВАТЕЛИТЕ 
НА ПЕНЗИЈА НА 
ВОЕНИ ОСИГУ-
РЕНИЦИ 

— чин — класа 

број на период-
ските покачува-
ња 

посебни дода-
тоци 

назив на дода-
токот 

износ на дода-
токот 

број на месеци-
те за кои при-
мил додаток 

— основна плата 

Во предвидениот простор за шифрирање да се за-
пише шифрата според Кодексот на шифрите. 

Рубриките 94 до 98 да се пополнат само ако пензи-
јата е одредена врз основа на конвенции за соци-
јалното осигурување склучени помеѓу Југославија 
и странски држави. Во противно да се прецртаат 
тие рубрики. 

При пополнувањето, во предвидениот простор под 
„назив на државата" — да се запише државата со 
која е склучена конвенцијата по коза е одредена 
пензијата 
Во просторот предвиден за запишување на пода-
тоците за пензискиот стаж да се запише во месеци 
стажот во странската земја врз основа на кој е 
одреден аликвотниот дел на пензијата по конвен-
цијата, а во полето под ознаката „во Југославија" 
да се запише бројот на месеците на пензискиот 
стаж признаен по конвенцијата врз основа на кој 
о одреден износот на делот на пензијата според 
југословенските прописи. Ако бројот на месеците 
на пензискиот стаж е помал од 100, пред утврдениот 
број на месеците да се запише нула, 
На пример: ако е утврден стаж 62 месеци — да се 
запише /0/6/2/; или ако пензискиот стаж е 148 ме-
сеци — да се запише /1/4/8/. 

Рубриките 38 до 45 да се пополнат само ако пензи-
јата е одредена според посебни прописи за воените 
осигуреници по ОЗЗПО и ОЗИО. Во противно да 
се прецртаат тие рубрики. 

Да се запише чинот односно класата на воениот 
осигуреник во моментот на пензионирањето односно 
смртта. 

Да се заокружи соодветниот број, зависно од тоа 
дали воениот осигуреник имал или не периодски 
покачувања и колку. 

Овие податоци да се запишат само ако воениот 
осигуреник примал во текот на одредениот период 
некој од посебните додатоци. 

Да се запише називот на посебниот додаток (на 
пример: летачки додаток, командно-трупен додаток, 
итн.). 

Да се запише износот на посебниот додаток. 

Да се запише секој вид на посебниот додаток — 
бројот на месеците за кои воениот осигзтреник при-
мал посебен додаток во последните пет години оси-
гурување до денот на престанокот на активната 
поена служба односно до пензионирање, Ако по-
датокот за бројот на месеците содржи само една 
бројка, под неа да се запише нула. 

Да се запише износот на основната плата што му 
припаѓала на воениот осигуреник според чинот 
односно класата во часот на пензионирањето за 
месец декември последната година пред годината 
на пензионирањето. 

За воените осигуреници односно за умрените воени 
осигуреници, кои пензијата ја оствариле до крајот 
на 1967 година, да се запише износот на платата 
кој на воениот осигуреник би му припаѓал на 31 
декември 1967 година (член 232в од ОЗЗПО). 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1. П- 2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5, 

П 5, 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1. П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, 
П -6, П-7 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5, 

П-5, 

П-5, 

П-5, 

П-5, 

П-5, 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, 
П-6, П-7 

П-5, 

П-5, 
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положаен дода-
ток 

армиски дода-
ток 

функционален 
додаток (на сво-
јот — повисок 
чин) 

периодско по-
качување 

— износ на пен-
зијата на 31 де-
кември 19Ѕ8 го-
дина 

Да се запише износот на положајниот додаток спо-
ред чинот односно класата според која е одредена 
пензијата, односно според која е усогласена пензи-
јата според член 2?2в на ОЗЗПО. 

Да се запише износот на армискиот додаток според 
чинот односно класата според која е одредена пен-
зијата, односно според која е усогласена пензијата 
според член 232в на ОЗЗПО. 

Да се прецрта несоодветниот текст „СВОЈОТ" или 
,,повисок" чин и да се запише износот на функцио-
налниот додаток Е о моментот на пензионирањето 
односно усогласувањето на пензијата. 

Да се запише износот на периодското покачување 
во моментот на пензионирањето односно усогласу-
вањето на пензијата. 

За случаите од член 232в на ОЗЗПО, да се запише 
полниот износ на пензијата, КОЈ му припаѓал на 
Бесниот пензионер на 31 декември 1968 година, т е . 
на денот пред усогласувањето на пензијата со 1 
јануари 1939 година, без оглед дали пензијата на 
ТОЈ ден се исплатувала во полн износ или не. 

— стаж на осигу- Да се запише должината на траењето на стажот на 
рување поминат осигурувањето поминат во воена служба надвор од 
во воена служ- територијата на републиката или покраината врз 
ба надвор од ЧИЈ товар на фондот на пензиското и инвалидското 
територијата на осигурување се врши исплатата на пензијата, 
републиката 
или покраината 
(во години и ме-
сеци) 

49 ОСНОВ ЗА ОД-
РЕДУВАЊЕ НА 
СЕМЕЈНА ПЕНЗИ-
ЈА 

50 ДАТУМ НА ОС- Да се запише кога првпат е остварено правото на 
ТВАРУВАЊЕТО НА семејна пензија. 
ПРАВОТО НА СЕ-
МЕЈНА ПЕНЗИЈА 

51 ДАТУМ НА СМРТ-
ТА НА ОСИГУ-
РЕНИКОТ ОДНОС-
НО НА ПЕНЗИО-
НЕРОТ 

52 ПРИЧИНА НА 
СМРТТА 

Да се заокружи бројот под текстот на одговорот, 
зависно од тоа која пензија е земена како основ за 
одредување на семејната пензија. 

53 ПРОПИС СПОРЕД 
К О Ј Е ПРИЗНАЕ-
НО ПРАВОТО НА 
СЕМЕЈНА ПЕН-
ЗИЈА (ЧЛЕН, 
СТАВ НА ЗАКОН) 

54 ИЗНОС НА ПЕН-
ЗИЈАТА ШТО 
СЛУЖЕЛА ЗА ОД-
РЕДУВАЊЕ НА 
СЕМЕЈНАТА 
ПЕНЗИЈА 

Да се запише датумот на смртта на осигуреникот 
односно на пензионерот според кој е остварено пра-
вото на семејна пензија. Датумот се запишува врз 
основа на извори од матичната книга на умрените. 

Да се з?окружи бројот под текстот на одговорот, за -
висно од причината на с.мртта на осигуреникот од-
носно на пензионерот 

Да се запише членот, стапот и точката на законот 
(со к р а т е н и т е : ЗЗПО, ОЗЗПО, ЗИО, ОЗИО) според 
Koi било признаено правото, ако правото е при-зна-
ено според прописите важечки по 1 јануари 1858 
за пензиското осигурување односно по 1 јануари 
1959 за инвалидското осигурување Меѓутоа, ако 
правото е признаено според прописите важечки до 
погоре наведените датуми да се запише: ,.пред 1 ј а -
нуари 195Ѕ" „пред 1 Јануари 1СС9" за инвалидското 
осигурување 

Да се запише износот на пензијата — без заштит-
ниот додаток — што му припаѓала на уживателот 
на пензијата во моментот на смртта односно изно-
сот на пензијата ш : о служи како основ за одреду-
вање на семејната пензија. 

За случаите кога правото на семејна пензија е 
признаено пред 31 декември 1984 година треба да 
се запише износот на инвалидската односно ста-
росната пензија што би му припаѓал на умрениот 
осигуреник на 1 јануари 1935 година. 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-б, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-6, П-7 

П-3, П-7 

П-3, П-7 

П-3, П-7 

П-3, П-7 

П-3, П-7 

П-3, П-7 
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55 БРОЈ НА СОУЖИ-
ВАТЕЛИТЕ НА 
СЕМЕЈНАТА ПЕН-
ЗИЈА 

бб ГРУПА УЖИВА-
ТЕЛИ НА СЕМЕЈ-
НА ПЕНЗИЈА 

57 ПОДАТОЦИ ЗА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО: 
— колона 2 — 

презиме и име 
— колона 3 — сте-

пен на роднин-
ството 

— колона 4 — да-
тум на раѓањето 

— колона 5 -
службена ознака 

— колона б — 
школување, нес-
пособност, друго 

— колона 7 — ме-
сец и година на 
контролниот 
преглед 

58 СТАТУС НА УЖИ-
ВАТЕЛ НА ПРА-
ВОТО НА ИНВА-
ЛИДНИНА - НА 
ДОДАТОК ЗА ПО-
МОШ И НЕГА 

59 УЖИВАТЕЛ НА 
ИНВАЛИДНИНА 
ПО ОСНОВ НА 
ТЕЛЕСНО ОШТЕ-
ТУВАЊЕ 

60 ДАТУМ НА НАС-
ТАНУВАЊЕТО 
НА ТЕЛЕСНОТО 
ОШТЕТУВАЊЕ 

61 ДАТУМ ОД КО-
ГА ТЕЧЕ ИСПЛА-
ТАТА НА ИНВА-
ЛИДНИНАТА 

Да се запише бројот на соуживателите на семејна« -
та пензија без оглед во каков процент е одредена 
пензијата според член 92 на ОЗЗПО. На пример: 
пензијата е признаена за две вдовици и две деца 
(т.е. за 4 члена) во височина од 90%, во предвиде-
ниот простор да се запише /0/4/. П-3, П-7 

Да се заокружи соодветниот број под одредената 
група уживатели на семејна пензија. , П-3, П-7 

Да се запишат податоци за членот на семејството 
кој ужива право на семе;)на пензиЈа. П-3, П-7 

Да се запише презимето и името на уживателот на 
семејна пензија. П-3, П-7 
Да се запише шифрата според Кодексот на шиф-
рите. П-3, П-7 

Да се запише денот, месецот и годината на раѓање« ' 
те на уживателот на семејна пензија. П-3, П-7 
Да не се пополнува. П-3, П-7 

Да се запише ишфрата според Кодексот на шиф-
рите. П-3, П-7 

Да се запише месецот и годината на контролниот 
преглед. П-3, П-7 

Да се заокружи бројот Под соодветниот текст. Ако 
уживателот на инвалиднина нема ниту еден од 
статусите наведени од 1 до 6, да се заокружи озна-
ката „7". П-4, П-8 

Ако образецот П-4 се пополнува за уживател на 
инвалиднина, на кој му е признаено правото на ин-
валидска, старосна или семејна пензија, а испла-
тата на пензијата е привремено запрена поради 
заштедување односно вршење на самостојна деј-
ност, да се заокружи ознаката ѕ,2", „3" или „4" а 
не ознаката ,Д". Ако е во прашање уживател на 
правото на запослување, без оглед дали работи на 
друга соодветна работа или чека да биде упатен, 
да се заокружи ознаката „6" а не ознаката „1". 

Ако е во прашање уживател на инвалиднина, да 
се заокружи нулата. П-4, П-8 

За уживателот на инвалиднина да се запише со 
арапски број степенот на телесното оштетување 
според вкупниот процент на телесното оштетување 
во смисла на член 85 од ОЗИО. 

Да се запише денот и годината на настанувањето на 
телесното оштетување. П-4, П-8 

Ако инвалиднината е признаена врз основа на по-
веќе телесни оштетувања, што настанале во раз-
лични временски периоди, да се запише датумот на 
настанувањето на последното телесно оштетување. 
На пример: едно телесно оштетување настапило на 
23 април I960 година, а друго на 15 јули 1П4 годи-
на — да се запише 15 јули 1964 година. 

Да се запише денот, месецот и годината од кога се 
исплатува инвалиднината што осигуреникот ја ужи-
ва. n-4» П-8 
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62 ИЗНОС НА ИНВА-
ЛИДНИНАТА 

63 ПРИЧИНА НА ТЕ-
ЛЕСНОТО ОШТЕ-
ТУВАЊЕ 

64 ИНВАЛИДНИНА-
ТА СЕ ИСПЛА-
ТУВА ВРЗ ТОВАР 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

65 РЕОСИГУРЕН 
СЛУЧАЈ 

Да се запише износот на инвалиднината што му 
припаѓа на уживателот на денот на пописот. 

Да се заокружи бројот под соодветниот текст — на 
причината за настапување на телесното оштетува-
ње. 

Ознаката „О" да се заокружи во случај на доставу-
вање пријава за признаеното право на додаток за 
помош и нега. 

Да се заокружи бројот под текстот на заедницата 
врз чиј товар се врши исплатата. 

Да се заокружи бројот под видот на реосигурениот 
случај. 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

бб 

67 

ЗА КОЛКУ ТЕ-
ЛЕСНИ ОШТЕТУ-
ВАЊА Е ОДРЕДЕ-
НО ПРАВОТО НА 
ИНВАЛИДНИНА 

ТЕЛЕСНО ОШТЕ-
ТУВАЊЕ СПОРЕД 
ЛИСТАТА НА 
ТЕЛЕСНИТЕ ОШ-
ТЕТУВАЊА 

68 68 ПРОЦЕНТ НА 
ТЕЛЕСНО ОШТЕ-
ТУВАЊЕ ПРЕ-
ДИЗВИКАНО СО 
НЕСРЕЌА ПРИ-
РАБОТАТА ИЛИ 
СО ПРОФЕСИО-
НАЛНО ЗАБОЛУ-
ВАЊЕ ВО СЛУ-
ЧАЈ НА КУМУ-
ЛАДИЈА 

69 ДАТУМ ОД КОГА 
ТЕЧЕ ИСПЛАТА-
ТА НА ДОДАТО-
КОТ ЗА ПОМОШ 
И НЕГА 

70 ИЗНОС НА ДОДА-
ТОКОТ ЗА ПО-
МОШ И НЕГА 

71 ДОДАТОКОТ ЗА 
ПОМОШ И НЕГА 

: СЕ ИСПЛАТУВА 
ВРЗ ТОВАР НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

72 СЛЕП И ОД КОГА 
(ДЕН, МЕСЕЦ И 

\ ГОДИНА) 

Да се запише бројот на телесните оштетувања врз 
основа на кои е утврден вкупниот процент на те-
лесните оштетувања, а според кој е одредена висо-
чината на инвалиднината. 

Во просторот под текстот „Глава од ЛТО" да се за-
пише со римски број главата од Листата на теле-
сните оштетувања (подгрупите да не се запишу-
ваат). 

Во просторот под текстот „Точка ЛТО" да се за-
пише редниот број со арапски број од односната 
глава на Листата на телесните оштетувања за ут-
врденото телесно оштетување. 
Ако кои редниот број во Листата на телесните ош-
тетувања се, наоѓа алфабетсќа ознака (на пример 
2а) таа ознака треба да се запише. 
Во просторот под процентот да се запише соодвет-
ниот процент за утврденото телесно оштетување. 
На пример: ако е утврдено телесно оштетување 
„загуба на сите прсти од двете шаки" да се запише 
во просторот под текстот „Глава од ЛТО" — I, под 
текстот „Точка од ЛТО" — 76, а под ознаката на 
процентот — 100, 

Да се запише соодветниот процент според кој е од-
реден дел на инвалиднината по основ на телесно 
оштетување предизвикано со несреќа при работата 
или со професионално заболување, кој се усогла-
сува во смисла на член 97 од ОЗЗПО. 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

Да се запише датумот од кога додатокот за помош 
и нега се исплатува. 

Привремено запирање на исплатата на додатокот 
(член 81 став 4 на ОЗИО) нема влијание врз запи-
шувањето на податокот. 

Да се запише износот на додатокот што на осигу-
реникот му припаѓа во моментот на пописот. 

Да се заокружи бројот под текстот на заедницата 
врз гчиј товар се врши исплатата. 

АкФ на осигуреникот му е признаен? правото на до-
даток за помош и нега како на слеп осигуреник, да 
се запише датумот на настапувањето на слепилото. 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

П-4, П-8 

П-4, П-8 
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516. 

Врз основа на член 174 став 3 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14 бб, 1/67, 18 67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71 
и 16/71), СОЈУЗНИОТ завод за социјално осигурување 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МАТИЧНИОТ БРОЈ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 

НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

1. Со ова упатство се утврдуваат начинот на 
образувањето и користењето на матичниот број на 
осигурениците и на уживателите на пензија, распре-
делбата на матичните броеви врз заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување во репуб-
ликите односно во автономните покраини и начинот 
на водењето на евиденцијата за издадените матич-
ни броеви. 

2. За устројување и водење на матичната еви-
денција и за обработка на податоците регистрирани 
во матичната евиденција се одредува матичен број 
на осигуреникот и на уживателот на пензија. 

Матичниот број се состои од единаесет цифри 
распоредени во четири групи, и тоа: 

I група цифри: ропублика-покраина една ци-
фра); 

II група цифри: ден, месец и година на раѓа-
њето на осигуреникот-уживателот на пензија 

(шест цифри), 
III група цифри: регистарски број од OOl до 999 

(три цифри), Мажи од 001 до 499, жени од 
501 до 999; 

IV група цифри: контролен број (една цифра). 

Одредувањето на матичниот број се врши со 
помош на електронски сметач, врз основа на под-
несените податоци за осигурениците и за уживате-
лите на пензија. 

Контролниот број на матичниот број се образува 
според модулот 11. 

3. За собирање и поврзување на документаци-
јата за потребите на устроЈувањето и водењето на 
матичната евиденција, се воведува личен број на 
осигуреникот и на уживателот на пензија (во по-
натамошниот текст: личниот број). 

Личниот број се состои од десет цифри кои се 
делат на две групи. 

Првата група се состои од осум цифри од при-
родна низа броеви (основен дел на личниот број), 
а втората група од две цифри (контролен дел на 
личниот број). 

Контролниот дел на личниот број се образува 
одвоено за секоЈа одделна цифра. 

Првата цифра на контролниот дел на личниот 
број се образува според модулот 10, а втората ци-
фра на контролниот дел на личниот број се обра-
зува според модулот 11. 

4. Личниот број се печати со помош на елек-
тронски сметач во вид на етикета, димензии 10,5 X 
61 mm, на бела бзедрвна хартија, со лепило што 
овозможува константно лепење за неодредено време 
и што е отпорно на температура од —20оС до +90оС. 

За секој личен број се печатат две етикети. 
5. Личните броеви се печатат според основниот 

дел на личниот број во распон од 10,000.000 до 
89,999.999, со пресметаните контролни броеви. 

Контингентот на личните броеви од став 1 на 
оваа точка се распределува на социјалистичките ре-
публики и автономните покраини, и тоа на: 

Босна и Херцеговина 
Црна Гора 
Хрватска 
Македонија 
Словенија 
Србија 
Косово 
Војводина 

од 10,000.000 
ОД 20,000 000 
од 30,000 000 
од 40,000.000 
од 50,000 000 
од 60,000.000 
од 70,000 ООО 
од 80,000.000 

до 19,999.999 
до 29,999.999 
до 39,999 999 
до 49,999 999 
до 59,999 999 
до 69,999.999 
до 79,999 999 
до 89,999.999 

6. Заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување, во рамките на контингентот на лични-
те броеви од точка 5 став 2 на ова упатство, вршат 
распределба на личните броеви по службите за 
спроведување на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

7. Службите за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување устројуваат и водат ре-
гистар на осигурениците и регистар на издадените 
лични броеви. 

Регистарот на осигурениците се води по строга 
азбука и содржи презиме и име на осигуре-
никот — уживателот на пензија и личен број. 

Регистарот на издадените лични броеви се води 
по растечка низа на личниот број и содржи име и 
презиме на осигуреникот — уживателот на пензија. 

Начинот и обликот за водење на регистарот на 
осигурениците и на регистарот на издадените лични 
броеви го пропишуваат заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

8 Етикети со отпечатен личен број се ставаат: 
а) за осигуреникот: 
1) на „Пријавата на податоците за матичната 

евиденција за осигурениците" (Пријава ПС) и на 
работната книшка; 

2) на „Пријавата на осигурување" (Пријава М-1) 
со која осигуреникот првпат се пријавува на осигу-
рување и на работната книшка; 

б) за уживателот на пензија: 
1) на „Пријавата на податоците за уживателот 

на инвалидска пензија" (Пријава П-1); 
2) на „Пријавата на податоците за уживателот 

на старосна пензија" (Пријава П-2); 
3) на „Пријавата на податоците за уживателот 

на семејна пензија" (Пријава П-3); 
4) на „Пријавата на податоците за уживателот 

на правото на инвалиднина" (Пријава П-4); 
5) на инвалидско-пензиски предмет. 
9. Личниот број се запишува: 
а) за осигуреникот: 
1) на личниот картон на осигуреникот; 
2) на досието на осигуреникот кој врши само-

стојна дејност односно кој е обврзник за плаќање 
на придонесот за своите осигуреници; 

3) на „Пријавата на осигурување" (Пријава М-1); 
4) на „Одјавата на осигурување" (Одјава М-2); 
5) на „Пријавата за промената во текот на оси-

гурувањето" (Пријава М-3); 
б) на „Пријавата на податоците за утврдениот 

личен доход и за стажот на оспорувањето" (При-
јава М-4); 

7) на „Пријавата на податоците за личниот до-
ход остварен со примање надоместок на личниот 
доход по основ од здравственото осигурување^ (При-
јава М-5); 

8) на „Пријавата на податоците за личниот до-
ход остварен со примање надоместок на личниот 
доход и материјално обезбедување по основ од ин-
валидското осигурување" (Пријава М-6); 

9) на „Пријавата на податоците за дополнително 
утврдениот пензиски стаж односно за наголемување-
то на стажот на осигурувањето" (Пријава М-7); ^ 
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10) на „Пријавата за промената на податоците 
за личниот доход и за стажот на осигурувањето" 
(Пријава М-8); 

11) на „Пријавата за промената на податоците 
за личниот доход остварен со примање надоместок 
на личниот доход по основ од здравственото осигу-
рување" (Пријава М-9); 

12) на „Пријавата за промената на податоците 
за личниот доход остварен со примање надоместок 
од личниот доход и материјално обезбедување по 
основ од инвалидското осигурување' (Пријава М-10); 

б) за уживателот на пензија: 
1) на пријавите од точка 8 став (б) кога се во 

прашање осигуреници на кои им е одреден личниот 
број; 

2) на „Пријавата за промената на податоците 
за уживателот на инвалидска пензија" (Пријава 
П-5); 

3) на „Пријавата за промената на податоците 
за уживателот на старосна пензија" (Пријава П-6); 

4) на „Пријавата за промената на податоците 
за уживателот на семејна пензија" (Пријава П-7); 

5) на „Пријавата за промената на податоците 
за уживателот на правото на инвалиднина" (При-
јава П-8); 

6) на исплатните листови на инвалидска, ста-
росна и семејна пензија. 

10. Личниот број на осигуреникот, работните и 
други организации го запишуваат во „Евиденцијата 
за запослените работници" и во „Евиденцијата за 
личните доходи", што ги водат врз основа на Ос-
новниот закон за евиденциите во областа на трудот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 23/65). 

11. Издавањето на личните броеви на осигуре-
ниците и на уживателите на пензија го вршат 
службите за спроведување на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Заедниците на пензсикото и инвалидското оси-
гурување ја пропишуваат евиденцијата што за при-
мените, издадените и поништените лични броеви 
ја водат службите за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

12. Со запишувањето личниот број на инвалид-
ско-пензиските предмети, престанува обврската за 
водење овие предмети по Ин, П и други броеви. 

13. Со денот на воведувањето на матичниот број 
на осигуреникот и на уживателот на пензија од 
точка 2 на ова упатство, престанува водењето на 
личниот број на осигуреникот и на уживателот на 
пензија. 

Заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување се должни да ги известат осигурениците 
и работните и други организации за воведувањето 
на матичниот број и ќе го одредат денот и начинот 
за запишување на матичниот број на средствата 
за евиденцијата од точ. 8, 9 и 10 на ова упатство. 

До воведувањето на матичниот број на терито-
риите н^ сите заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување, во службениот сообраќај помеѓу 
матичните евиденции ќе се употребува личниот број 
на осигуреникот и на уживателот на^пензија: 

14. Начинот на образувањето на контролниот 
број матичниот број според модулот 11 и на кон-
тролниот дел на личниот број според модулот 10 и 
11 е отпечатен кон ова упатство и е негов соста-
вен дел. 

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

26 
Бр. 3855/1 

јуни 1971 година 
Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Бранко Вукајловиќ, с. р. 

Н А Ч И Н 

НА ОБРАЗУВАЊЕТО НА КОНТРОЛНИОТ БРОЈ 
НА МАТИЧНИОТ БРОЈ СПОРЕД МОДУЛОТ 11 И 
НА КОНТРОЛНИОТ ДЕЛ НА ЛИЧНИОТ БРОЈ 

СПОРЕД МОДУЛОТ 10 И И 

1. Образување на контролниот број на матичниот 
број 

Пресметаниот и отпечатен матичен број (точ-
ка 2 став 2 од упатството) се состои од 11 цифри 
распоредени во четири групи, и тоа: 

I група цифри: република-покраина (една ци-
фра); 

II група цифри: ден, месец и година на раѓа-
њето на осигуреникот-уживателот на пензија (шест 
цифри); 

III група цифри: регистарски број од 001 до 999 
(три цифри). Мажи од 001 до 499, жени од 501 
до 999; 

IV група цифри: контролен број (една цифра). 
Пример: осигуреник од СР Босна и Херцегови-

на, роден на 22 јануари 1925 година, мушки пол, со 
регистарски број 149, за првите три групи цифри 
ќе го има следниот матичен број: 

1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 

Контролниот број (единаесеттата цифра) според 
модулот 11 се одредува со помош на електронски 
сметач на следниот начин (сметано од левата 
страна): 

1) — првата 
— втората 
— третата 
— четвртата 
— петтата 
— шестата 
— седмата 
— осмата 
— деветтата 
— десеттата 

2) добиените парцијални производи од одредбата 
под 1 се собираат, а добиениот збир се дели со 11, 
при што делењето се ограничува само на цели 
броеви; 

3) остатокот добиен при делењето се одзема од 
бројот 11 и добиената разлика претставува контро-
лен број. 

За осигуреникот на кој матичниот број за први-
те три групи цифри гласи: 1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 — 
контролниот број ќе биде: 

1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 
Х 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 

5 8 6 0 7 12 25 4 12 18 

Збир: 5 + 8 + 6 + 0 + 7 + 12 + 25 + 4+12+18 = 97 

97 : И - 8 
88 

9 

Контролниот број во овој случај е 11—9 = 2, па 
матичниот број гласи: 1 2 2 0 1 2 5 1 4 9 2 

З а б е л е ш к а 

1. Ако остатокот добиен при делењето е нула 
(0) III група цифри (регистарскиот број) се менува 
на тој начин што за регистарскиот број се зема 
наредниот поголем број. 

2. Ако остатокот добиен при делењето е 1, на-
место 11—1 = 10, се зема само нула. 
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2. Образување на личниот број 
1. Личниот број според системот на природната 

низа на броеви со контролниот број (точка 3 од упат-
ството) се образува преку електронски сметач. Елек-
тронскиот сметач печати одредена низа текушти 
броеви (природна низа на броеви) и истовремено пре-
сметува два контролни броја што ги допишува од-
носно допечатува кон основниот дел па личниот 
брод 

Пресметаниот и отпечатен личен број се состои 
од 10 цифри кои се делат на две групи. 

Првата група цифри се состои од осум цифри 
и претставува текушт број од 10 ООО ООО до 89 999.999. 
Овој контингент броеви се распределува на соција-
листичките републики и автономни покраини. 

Втората група цифри се состои од 2 цифри и 
претставува контролен дел на личниот број. 

Контролен број — модул 10 
2. Контролниот број на системот за модулот 10 

се одредува на следниот начин: 
— првата, третата, петтата и седмата цифра на 

основниот дел на личниот број (сметано од десната 
страна) се множат со број 2; 

— втората, четвртата, шестата и осмата цифра 
на основниот дел на личниот број се множат со 
број 1; 

— добиените парцијални производи се собираат. 
Ако некој од парцијалпите производи е Дво-

цифрен, тие две цифри се собираат. На пример, за 
парциЈалниот производ 2X8=16 нема да се земе 
вредноста 16 туку вредноста 1 + 6 = 7 ; 

— на така образуваниот збир му се остава само 
задната цифра, цифрата на единиците (на пример: 
ако добиениот збир изнесува 37, ќе се земе само 
цифрата 7); 

— комплементот на оваа цифра на единиците 
до број 10 — претставува контролен број (за претход-
ниот случаЈ би било: 10—7=3). 

П р и м е р а-

2) Добиените парцијални производи се собираат, 
а добиениот збир се дели со 11, при што делењето 
се ограничува само на целите броеви. 

3) остатокот добиен при делењето се одзема од 
бројот 11 и добиената разлика претставува контро-
лен број. 

П р и м е р : 
Основен дел на личниот број: 5 4 3 7 0 3 9 5 

X 3 2 7 6 5 4 3 2 

Контролен број е 11 — 3 = 8 
Биде јќи првата контролна цифра според моду-

лот 10 беше 3, (точка 2 на примерот) тоа личниот 
број во ОВОЈ случај гласи: 

5 4 3 7 0 3 9 5 3 8 

З а б е л е ш к а 
1. Ако остатокот добиен при делењето е О, лич-

ниот број се изоставува. 
2 Ако личниот број има едноподруго три или 

повеќе исти цифри (на пример: 12000362; 45836634) 
тој личен број се изоставува. 

3. Ако остатокот добиен при делењето е 1, на-
место И — 1 = 10, се зема нула. 

Збир«''5+ 8 + 3- f ( l + 4) + 0 + 6 + 9 + (l + 0) = 3 l7 
Контролен број е 10—7 = 3, па првите девет 

цифри на личниот број гласат: 
5 4 3 7 0 3 9 5 3 П 
Десетта цифра (местото означено со празен 

квадрат) е втора контролна цифра која се изнаоѓа 
според модулот 11. 
П р и м е р б: 

Збир: 6 + 8 + 5+(1 + 6) + 6+(1 + 2) + 9 + 6 = 5 (О 
Контролен број е нула, па првите девет цифри 

на личниот број гласат: 
6 4 5 8 6 6 9 3 0 П 
Десетта цифра (местото означено со празен квад-

рат) е втора контролна цифра која се изнаоѓа спо-
ред модулот 11. 

Контролен број — модул 11 
3. Контролниот број на системот на модулот 11 

се одредува на следниот начин (сметано од левата 
страна): 

1) — првата 
— втората 
— третата 
— четвртата 
— петтата 
— шестата 
— седмата 
- - осмата  

517. 

Врз основа на член 174 став 3 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, 60/70, 
15/71 и 16/71), Сојузниот завод за социјално оси-
гурување пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОДЕКСОТ НА Ш И Ф Р И Т Е ЗА ВОДЕЊЕ НА 
МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИ-

ТЕ И ЗА У Ж И В А Т Е Л И Т Е НА ПЕНЗИИ 

1. Со ова упатство се утврдува Кодексот на 
шифрите за водење на матичната евиденција за 
осигурениците и за уживателите на пензии. 

2. Шифрирањето на податоците се врши со 
запишување на соодветните ш и ф р и во обрасците 
за устројување и водење на матичната евиденција 
за осигурениците и за уживателите на пензии (член 
3 од Правилникот за податоците што се регистри-
раат во матичната евиденција за осигурениците и 
за уживателите на пензии — „Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 42/71). 

3. Покра ј шифрите пропишани со ова упатство, 
за ш и ф р и р а њ е на одредени податоци се примену-
ваат, на начинот одреден со ова упатство, шифрите 
пропишани од страна на други органи. 

4. Податоците (презиме и име, датум, паричен 
износ, траење на пензискиот стаж и др.) за кои не 
се пропишани шифри, се внесуваат изворно во об-
расците од точка 2 на ова упаство. 

5. Ш и ф р и р а њ е на податоците вршат стручните 
работници на службата за спроведување на пензи-
ското и инвалидското осигурување. 

6. Кодексот на ш и ф р и т е за водење на матич-
ната евиденција за осигурениците и за уживате -
лите на пензии од точка 1 на ова упатство е от-^ 
печатен кон ова упатство и е негов составен дел, 
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7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3855 
28 јуни 1971 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
социјално осигурување, 

Бранко Вукајловиќ, с. р. 

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЗА 

УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

I. Обележја што се шифрираат 

Реден 
број Назив на обележјето 

1 Чин — класа 
2 Дијагноза на болеста -
3 Додатокот за помош и нега се исплатува врз 

товар на заедницата 
4 Гранка на дејноста — шифра на дејноста на 

организацијата 
5 Група уживатели на семејна пензија 
6 Инвалиднина и додаток за помош и нега 
7 Инвалиднината се исплатува врз товар на заед-

ницата 
8 Категорија на инвалидност според која е одре-

дена инвалидската пензија 
9 Категоријата на пензионерите — осигурениците 

10 Категорија на работното место 
11 Комунален завод — Комунална заедница 
12 Назив на додатокот 
13 Обврски спрема фондот на инвалидското и пен-

зиското осигурување 
14 Ограничување на пензискиот основ 
15 Осигуренички разред 
16 Осигуреникот првпат и се пријавува на матич-

ната евиденција 
17 Основ на осигурувањето 
18 Основ за одредување на семејна пензија 
19 Пензијата се исплатува врз товар на заедницата 
20 Податоци за членовите на семејството — основ 

на уживањето 
21 Податоци за членовите на семејството — степен 

на роднинството 
22 Податоци за пензискиот стаж — социјалистичка 

република, социјалистичка автономна покраина 
односно држава 

23 Податоци за стажот — траењето на работата 
24 Податоци за стажот — видот на стажот или на-

зивот на работното место 
25 Пол 
26 Право признаено по основ на пензиското или 

инвалидското осигурување 
27 Приходи што влијаат врз заштитниот додаток 
28 Примена на највисокиот пензиски основ 
29 Процент на додатокот на инвалидност 
30 Процент во кој е одредена привремената ин-

валидска пензија 
31 Пропис според кој е одреден пензискиот основ 

'32 Пропис според кој е одреден пензискиот основ 
според општите прописи 

33 Пропис според кој е признаено правото 
34 Пропис според кој е признаено правото на се-

мејна пензија 

35 Воен од војната-мирновремен воен инвалид 
36 Воен заробеник со право на зголемување на 

пензијата за 30% 
37 Причина за промена на датумот (инвалидитет 

од I—IV група 
38 Регистарски број на обврзникот за уплата на 

придонесот 
39 Реосигурен случај 
40 Статус на уживателите на правото на инвалид-

нина — на додатокот за помош и нега 
41 Шифра на државата (според конвенција) 
42 Шифра на промената 
43 Телесно оштетување според Листата на телес-

ните оштетувања 
44 Учество во НОВ 
45 Утврдена инвалидност 
46 Утврдена категорија на инвалидност според сите 

причини (вкупна инвалидност) 
47 Причина на инвалидноста 
48 Причина на ш р т т а 
49 Причина на телесното оштетување 
50 Уживател на додаток за помош и нега 
51 Уживател на инвалиднина по основ на телесно 

оштетување 
52 Уживател на пензија 
53 Вид на промената на пензискиот стаж 
54 Вид на завршеното училиште 
55 За колку години е земен личниот доход за ут-

врдување на пензискиот основ 
56 Занимање 
57 Запослување и процент на исплатата на пен-

зијата 
58 Заложување во претходната организација -

социјалистичка република, социјалистичка по-
краина 

59 Завод што ја врши исплатата. 

II. Начин на шифрирањето на обележјата 

Реден 
број Обележје Начин на шифрирање 

Чин — класа Според чинот односно класата на 
воениот осигуреник во моментот 
на пензионирањето да се запише: 
— генерал на армија и адми-

рал на флота 01 
— генерал-полковник и ад-

мирал 02 
— генерал-полковник и ад-

мирал 03 
— генерал-полковник и ад-

мирал 04 
— генерал-потполковник и 

вицеадмирал на положба 
командант на AO или по-
мошник-сојузен секретар 05 

— генерал-потполковник и 
вицеадмирал 06 

— генерал-мајор и контра-
адмирал на положба ко-
мандант на AO или по-
мошник-сојузен секретар 07 

— генерал-мајор и контра-
адмирал 08 

— полковник и капетан на 
боен брод на положба од 
повисок чин 09 
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полковник и капетан на 
доен брод на положба на 
СВОЈОТ ч и н 

потполковник и капетан 
на фрегата на положба од 
повисок чин 
потполковник и капетан 
на фрегата на положба на 
СВОЈОТ чттч 
мајор и капетан на кор-
вета на положба од пови-
сок чин 
мајор и капетан на кор-
вета на положба на сво-
дот чин 
капетан I класа и поруч-
ник на боен брод на по-
ложба од повисок чин 
капетан I кладеа и поруч-
ник на боен брод на по-
ложба на својот чин 
капетан и поручник на 
фрегата на положба од по-
висок чин 
капетан и поручник на 
фрегата на положба на 
својот чин 
поручник и поручник на 
корвета на положба од 
повисок чин 
поручник и поручник на 
корвета на положба на 
својот чин 
потпоручник на положба 
од повисок чин 
потпоручник на положба 
на својот чин 
заставник на положба од 
повисок чин 
заставник на положба на 
својот чин 
постар водник I класа на 
положба од повисок чин 
постар водник I класа на 
положба на својот чин 
постар водник на положба 
од повисок чин 
постар в,одник на положба 
н а С В О Ј О Т ч и н 

водник I класа на полож-
ба од повисок чин 
водник I класа на полож-
ба од повисок чин 
водник: со 3 и повеќе го-
дини активна воена служ-
ба на положба од повисок 
чин 
водник со 3 и повеќе го-
дини на активна воена 
служба на положба на сво-
јот чин 

- водник до 3 години ак-
тивна воена служба на по-
ложба од повисок чин 
в-одник до 3 години актив-
на воена служба на по-
ложба на својот чин 
воен службеник I класа 
на положба од повисок 
чин односно во чин 
полковник 
воен службеник I класа 
на положба од повисок 

чин односно на формаци-
ско место на СВОЈ ата стру-
чна подготовка 
воен службеник II класа 
на положба од повисок 
чин 

- воен службеник II класа 
на формациско место на 
сво!ата стручна подготовка 

- воен службеник III класа 
на положба од повисок 
чин односно од виша 
стручна подготовка 
воен службеник III класа 
на положба од повисок 
чин односно на формдци-
ско место на свотата стру-
чна подготовка 

- воен службеник IV класа 
на положба од повисок 
чин односно од виша стру-
чна подготовка 
воен службеник IV класа 
на положба на сво,тата 
стручна подготовка 
воен службеник V класа 
на положба од повисок: 
чин односно од в-иша стру-
чна подготовка 

- воен службеник V класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник VI класа 
на положба од повисок 
чии одвоено од виша стру-
чна mmтотоска 
Boeff службеник VI класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник VII класа 
на положба од виша струч-
тта подготовка 
воен службеник VII класа 
на полож-ба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник VIII кла-
са на иодгожба од виша 
струч-на подготовка 
воен службеник VIII класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник IX класа 
на положба од виша 
стручна подготовка 
воен службеник X класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 
воен стужбеник X класа 
на положба од виша 
стручна подготовка 

- воен службеник X класа 
-на положба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник XI класа 
на положба од виша 
стручна подготовка 
воен службеник XI класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 
воен службеник XII класа 
на положба од виша 
стручна подготовка 
воен службеник XII класа 
на положба на својата 
стручна подготовка 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

и 

П 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

33 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

59 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

1 2 3 
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2. Дијагноза па 
болеста Да се запише шифрата на дија-

гнозата на болеста од наодот на 
инвалидскава комисија, а според 
„деталната листа" (четири места) 
од Меѓународната класификација 
на болестите, повредите и причи-
ните на смртта (VIII ревизија од 
1965 година). Ако шифрата е озна-
чена со три цифри — во четврта-
та куќичка (задната десна) да се 
запише нула. 
Ознаката (шифрата) ,0181 дадена 
пред шифрата на дијагнозата на 
болеста го означува редниот број 
од ревизијата на Меѓународната 
класификација на болестите, по-
вредите и причините на смртта, 
според која е запишана шифрата 
на болеста. 

3, Додатокот за 
помош и н-е-
га се ис-
платува врз 
товар на 
заедницата Зависиш ед тоа врз чиј товар се 

исплатува додатокот за помош и 
нега да се зашиле: 
— СР Босна и Херцеговина 1 
— СР Црна Гора 2 
— СР Хрватска 3 
— СР Македонија 4 
— СР Словенија 5 
— СР Србија (потесното под-

рачје) 6 
— САП Косово 7 
— САП Војводина 8 

Да се запише шифрата на дејноста 
според Номенклатурата за распо-
редување на стопанските и други 
организации и државните органи 
според дејностиве („Сљужбеи лист 
на ФНКГ, бр. 10/62 и 12/63 и 
„Службен ш е х на СФРЈ", бр. 
26/64, 50/64, 11/65 и 13/65). 

За осигурениците што вршат самостојна дејност, 
вдаосне за договорните осигуреници, да се запише: 

Свештеници на Српската к Македон-
ската православна црква 040-01 
Свештеници: на Романската православ-
на цртаа 040-02 
Свештеници и службеници на Ислам-
ската верска заедница 041-01 
Свештеници на Католичката црква 042-01 
Свештеници: на Старокатшпгчката црква 042-02 
Свештеници на Евангелистичхата црква 042-03 
Свештеници на Евангелистичката сло-
вачка црква 042-04 
Свештеници на Баптистичжата црква 042-05 
Свештеници на Реформаторската хри-
стијанска. црква 042-06 
Свештеници на Методистичката црква 042-07 
Адеотгатвг 043-01 
Носачи на железнички станици 043-02 
Носачу градски 043-03 
Музичари; на народна и забавна музика 043-04 
Музичари на забавна и џез-музика 043-05 
Чистам на чевли 043-06 
Уметници 043-07 
Спортисти 043-08 
Артисти 043-09 
Филмски« работници 043-10 

1 2 3 

Самостојни занаетчии 043-11 
Самостојни угостители 043-12 
Самостојни превозници 043-13 
Патентни инженери 043-14 
Хранител и на деца на семејно сместу-
вање 043-15 
Деловни агенти 043-16 
Учители по танцување 043-17 
Манекени 043-18 
Колпортери ма печатот 043-19 
Геодетски стручњаци 043-20 
Естрадни уметници 043-21 

- Туристички водичи 043-22 
Самостојни завари 043-23 

5 Група ужи-
ватели на 
семејна 
пензија 

6 Инвалидни-
на и дода-

, ток за по-
мош и нега 

7 Инвалидни-
ната се ис-
платува врз 
товар на за-
едницата Шифрата иста како и за о-

бележјето под редниот број 
3 ,,Додатокот за помош и не-
га се исплатува врз товар на 
заедницата" 

не е утврдена категорија 
на инвалидитет О 
утврдена, инвалидност од 
I категорија 1 

утврдена инвалидност од 
II категорија 2 
утврдена инвалидност од 
III категорија 3 
утврдена неспособност за 
вршена определена служ-
ба (ЈНА) 5 

Гранка на 
дејноста — 
шифра на 
дејноста на 
организаци-
јата 

— само вдовица 1 
— вдовин^а со едно дете 2 
— вдовица со две деца ^ 3 
— вдовица со три и повеќе 

деца 4 
— само едно дете 5 
— две деца 6 
— три: деца 7 
— четири и повеќе деца 8 
— членови на пошироко се-

мејство 9 
— членови на потесно и по-

широко семејства О 

— нема право на инвалид-
нина ниту на додаток за 
помош и вета в 

— остварил право на инаа-
лѕедшша I 

— остварил право на дода-
ток за помоши нега % 

— оствари право на М И М И 
лиднина и на додаток за 
помош и нега 3 

8 Категорија 
на инвалид-
ност според, 
која е едае^ 

л идејата 
пензија? 

9 Категорија 
на пензио-
нерите — оси-

гурениците — о п ш т 1 
— воени 2 
- СВР 3 



Страна 808 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 23 септември 1971 

договорни 4 
уметници 5 

10 Категорија 
на работ-
ното место Според стручната подготов-

ка што се барала за работата 
на работното место на кое о-
сигуреникот работел непо-
средно или во одреден вре-
менски период пред пензио-
нирањето, да се запише: 
— воен осигуреник, осигу-

реник на СВР О 
— високо стручно образова-

ние 1 
— више стручно образование 2 
— средно стручно образо-

вание 3 
— ниже стручно образование 4 
— високовалификуван ра-

ботник 5 
— квалификуван работник 6 
— приучен (полуквалифику-

ван) работник 7 
— неквалификуван работник 8 
— непознато 9 

11 Комунален 
завод — ко-
мунална за-
едница: 

Републичка 
— покраинска Комунален Комунална 
заедница завод заедница 

1 2 3 

Сараево Бања Лука Бања Лука 1011 
Мостар Мостар 1021 
Сараево Сараево 1041 
Тузла Тузла 1051 
Зеница Зеница 1051 

Титоград Биело Поле Биело 
Поле 2011 
Иванград 2012 
Пљевља 2013 

Котор Котор 2021 

Никшиќ' 
Цетиње 2022 

Никшиќ' Никшиќ 2031 
Титоград Титоград 2041 

Бар 2042 

Загреб Бели Манастир Бели 
Манастир 3011 

Беловар Беловар 3021 
Крижевци 3022 

Чаковец Чаковец 3031 
Дарувар Дарувар 3041 
Дубровник Дубровник 3051 
Госпиќ Госпиќ 3061 
Карловац Карловац 3071 

- Огулин 3072 
Копривница Копривница 3081 
Кутина Кутина 3091 
Нашице Нашице 3101 

Нова 
Нова Градишка Градишка 3111 
Осиек Осиек 3121 
Пула Пула 3131 
Риска Риека 3141 
Сисак Сисак 3151 

1 2 3 

Славонски Брод Славонски Славонски Брод 
Брод 3161 

Славенска Славонска 
Пожега Пожега 3171 
Сплит Сплит 3181 

Макарева 3182 
Шибеник Шибеник 3191 

Книн 3192 
Вараждин Вараждин 3201 
Винковци Винковци 3211 
Вировитица Вировитица 3221 
Вуковар Вуковар 3231 
Задар Задар 3241 
Загреб Загреб 3251 

Скопје Битола Битола 4011 
Гостивар Гостивар 4021 

Тетово 4022 
Куманово Куманово 4031 
Охрид Охрид 4041 

Кичево 4042 
Ресен 4043 
Струга 4044 

Прилеп Прилеп 4051 
Скопје Скопје 4061 
Титов Велес Гитов Велес 4071 
Титов Велес Кавадарци 4072 

Гевгелија 4073 
Штип Штип 4081 

Берово 4082 
Струмица 4083 
Кочани 4084 

Љубљана Цеље Цеље 5011 
Равне 5012 

Копер Копер 5021 
Крањ Крањ 5031 
Љубљана Љубљана 5041 
Марибор Марибор 5051 

Равне 5052 
Мурска Собота Мурска 

Собота 5061 
Нова 

Нова Горица Горица 5071 
Ново Место Ново Место 5081 
Равне на Равне на 
Корошкем Корошкем 5091 

Белград Белград Белград 6011 
Чачак Чанак 6021 
Ќуприја Ќуприја 6031 
Крагуевац Крагуевац 6041 
Кралево Кралево 6051 
Крушевац Крушевац 6061 
Лесковац Лесковац 6071 
Ниш Ниш 6081 

Пирот 6082 
Прокупље 6083 

Нови Пазар Нови Пазар 6091 
Пожаревац Пожаревац 6101 
Смедерево Смедерево 6111 
Шабац Шабац 6121 

Титово 
Титово Ужице Ужице 6131 
Валево Валево 6141 
Врање Врање 6151 
Заечар Заечар 6161 

Приштина Косовска Косовска 
Митровица Митровица 7011 
Пеќ Пеќ 7021 
Приштина Приштина 7031 
Призрен Призрен 7041 

Нови Сад Бачка Бачка 
Паланка Паланка 8011 
Бачка Топола Бачка 

Топола 8021 
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Кикинда Кикинда 8031 
Нови Сад Нови Сад 

8041 
Нови Сад 

Бечеј 8042 
Кула 8043 
Оџаци 8044 

Панчево Панчево 8051 
Вршац 8052 

Сента СеЕзта 8061 
Сомбор Сомбор 8071 
Сремска Сромека 
Митровица Митровица 

8081 

Суботица Суботица 8091 
Врбас Врбас 8111 
Зрењанин Зрељанин 8121 

Ред. 
бр. 

Обележје Начин на шифрирање 

12 Назив на 
додатокот — немал посебен додаток СО 

— граничен додаток 01 
— додаток за работа во ра-

кетни единици (посебен 
додаток за служба во еди-
ниците на противвоздуш-
ната одбрана) 02 

— радиоизвидувачки додаток 03 
— додаток за укрцување 04 
— додаток на поморските ди-

в е р з а н т 05 
— посебен стручен додаток 

на офицери и военр1 служ-
беници — дипломирани ин-
женери бб 

— командно-трупен додаток 07 
— нуркачки додаток 03 
— додаток за работа под по-

себни услови (работа штет-
на по здравјето) 09 

— стручен додаток на воен 
службеник на музичка 
служба — член на симфо-
ниски оркестар 10 

— стручен додаток на подо-
фицер (на специјалности) 11 

— стручен додаток на подо-
фицер на административ-
на служба и на воен служ-
беник XII—VII класа на 
административна служба 
(дактилограф) 12 

— стручен додаток на воен 
службеник XII—VII класа 
на музичка служба 13 

— шифрантско-криптограф-
ски додаток ' 14 

— стручен додаток на офи-
цер или воен службеник 
што има завршен III сте-
пен настава на факултет 
или на висока школа 15 

— стручен додаток на офи-
цер или воен службеник на 
градежна служба 16 

— стручен додаток на офи-
цер или воен службеник 
ћа работа во стопанска ор-
ганизација Зг7 

— додаток за дежурство на 
здравствениот персонал во 
воените здравствени уста-
нови 18 

— додаток за работа на ра-
ботните места опасни за 
животот 19 

— летачки додаток 20 
— падобрански додаток 21 

14 Ограничу-
вање на 
пензискиот 
основ 

15 Осигуреипч-
ки разред 

Зависно од видот на обврс-
ката, да се запише: 
Нема обврски 
Обврска на федерацијата 
(член 116 од ОЗЗФСО) 
Обврска па републиката 
(член 116 од ОЗЗФСО) 
Обврска на републичкиот бу-
џет (борци на НОВ) 
Обврска па сојузниот буџет 
— ССНО (воени осигуреници) 
Обврска на сојузниот буџет 
(работници на ОВР) 
Обврска на републичкиот бу-
џет (работници на ОВР) 
Обврска на републичкиот бу-
џет (рудари) 
Обврска 01+02 
Обврска 01+03 
Обврска 04+01 
Обврска 04+01 + 02 
Обврска 04 + 01 + 03 
Обврска 04+02 
Обврска 05 + 01 
Обврска 06+01 
Обврска 05+01 + 02 
Обврска 06+01 + 02 
Обврска 05 + 01 + 02 + 06 
Обврска 05+01 + 03 
Обврска 06 + 01 + 03 
О б л е к а 05 + 01 + 03+06 
Обврска 05 + 01 + 06 
Обврска 05+02 
Обврска 06+02 
Обврска 05 -f 02 + 06 
Обврска 05 + 06 
Обврска 07 + 01 
Обврска 07 + 01 + 02 
Обврска 07 + 01 + 02 + 03 
Обврска 07 + 02 

не е применото ограничува-
ње на пензискиот основ 

- ограничување на пензис-
киот основ на личниот до-
ход во последните две го-
дини наголемен за 5% 

- ограничување на пензис-
киот основ врз износот на 
минималниот личен доход 
наголемен за 50'Yo 

- I/а осигурснички разред 
- I осигуренине разред 
- II осигуренички разред 
- III осигурепички разред 
- IV осигурепички разред 
- V осигуренички разред 
- VI осигурепички разред 
- VII осигуренички разред 
- VIII осигуренички разред 
- IX осигуренички разред 
- X оеигуренички разред 
- XI осигурнички разред 
- XII осигуренички разред 
- XIII осигуренички разред 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
09 
10 И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

0 

1 

2 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

— посебен стручен додаток 
на лекар, стоматолог и 
фармацеут 22 

— гардиски додаток 23 
13 Обврски 

спрема фон-
дот на пен-
зиското и 
инвалид-
ското оси-
гурување 
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3 

16 

17 Основ на 
осигурува-
њето 

XIV осигуренине разред 
XV осигуренички разред 
XVI осигуренички разред 
XVII осигуренички разред 
XVIII осигуренички раз-
ред 
XIX осигуренички разред 
XX осигуренички разред 
не е според осигуренички 
разред 

Осигурени-
кот првпат 
и се при-
јавува на 
матичната 
евиденција не се пријавува првпат 

се пријавува првпат — 
има утврден пензиски 
стаж 
с? пријавува првпат — не-
ма утврден пензиски стаж 

- „работен однос" 
- ,,основ изедначен со ра-
ботниот однос"(членови на 
претставнички тела, чле-
нови на занаетчиски за-
други, членови на рибар-
ски задруги итн ) 

' „работен однос во стран-
ство" (кај меѓународни 
или други организации по 
основ на меѓународни до-
говори и ка ј странски ра-
ботодавачи, ако за тоа 
време не се задолжително 
пензиски осигурени ка ј 
странски носител на соци-
јално осигурување) 

' „дејност на договорни о-
сигуреници" 

- „дејност на самостојни 
занаетчии" 

- „уметничка дејност" 
- „поодолжено осигурува-

ње" 
(лица што по престанокот 
на задолжителното осигу-
рување продолжиле со 
плаќање на придонесот 
според член 130 од ОЗЗПО) 

- „доброволно осигурува-
ње" 

- „при-јавување ка ј заводот 
за запослување на работ-
ниците од 1 Јануари 1965 
година" 
(за лицата што се затечени 
п^иЈавони на 1 јануари 
l ^ i година, ако се прија-
вите уредно во рок од 30 
односно 60 дена од денот 
на престанокот на работ-
ниот однос и продолжиле 
со редовно пријавување) 

- „нема основ за осигуру-
вање — му се пријавува 
на заводот за заложува-
ње" 
(лица што ме се осигуре-
ни ниту по еден од осно-
вите а се пријавуваат ка ј 
заводот за запослување на 
работниците) 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

99 

01 

02 

03 

04 

05 
06 

07 

08 

09 

18 Основ за 
одредување 
на семејна 
пензија 

— „нема основ за осигуру-
вање — не му се пријаву-
ва на заводот за заложу-
вање" 
(лицата што не се осигу-
рени ниту по еден од ос-
новите на осигурувањето 
и не се пријавуваат ка ј 
заводот за запослување на 
работниците) 11 

— „лица од член 128 ст. 1 и 
2 од ОЗЗПО" 
(осигуреници на боледува-
ње по престанокот на ра-

- . ботата за време за кое 
примаат надоместок на 
личниот доход според 
прописите за здравствено-
то осигурување, и осигу-
реници на професионална 
рехабилитација на која се 
упатени од надлежниот 
орган односно организаци-
ја, како и инвалиди на 
трудот, воени инвалиди од 

'војните или мирновреме-
ни инвалиди или слепи). 12 

— семејна пензија одредена 
од инвалидската пензија 1 

— семејна пензиЈа одредена 
од старосната пензија 2 

19 

20 

Пензијата 
се исплату-
ва врз то-
вар на за-
едницата 

Податоци за 
членовите 
на семеј-
ството — 
основ на 
уживањето 

21 

Шифрата иста како и за о-
бележјето под редниот број 
3 „Додатокот за помош и не-
га се исплатува врз товар на 
заедницата" 

семеЈната пензија призна-
ена по основ на школува-
њето на член на семеј-
ството 1 
семејната пензија призна-
ена по основ на неспособ-
ност за работа на член на 
семејството 2 
друго О 

Податоци за 
членовите 
на семеј-
ството — 
степен на 
роднинството-

10 

брачен другар — жена 01 
раздвоен брачен другар — 
жена 02 
брачен другар — маж 03 
раздвоен брачен другар — 
маж 04 
дете 05 
пасинок 06 
посвоено дете 07 
внуче 08 
брат 09 
сестра 10 
друго дете (земено на из-
дршка) 11 

' татко 12 

0 

1 
1 
2 



Четврток, 23 септември 1971 у СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 42 - Страна 811 

— мајка 
— очув 
— маштеа 
— посвојуван (машко) 
— посвојуван (женско) 

13 
14 
15 
16 
17 

Податоци за 
пензискиот 
стаж — со-
цијалистичка 
република, 
социјалис-
тичка авто-
номна по-
краина, од-
носно др-
жава 

Република-Покрајина: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Црна Гора 
СР Хрватска 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија (уже подручје) 
САП Косово 
САП Војводина 

а) Европа: 

Држава 

Албанија 
Австрија 
Б е л г и ј а 
Бугарија 
Чехословачка 
Данска 
Финска 
Франција 
Грчка 
Холандија 
Ирска 
Исланд 
Италија 
Луксембург 
Унгарија 
ДР Германија 
Норвешка 
Пољска 
Португалија 
Романија 
СР Германија 
С С С Р 
Шпанија 
Шва јцари ја 
Шведска 
Велика Британија 
Други 

б) Азија: 

Држава 

Авганистан 
Бурма 
Цејлон 
Филипини 
Индија 
Индонезија 
И р а к 
Иран 
Израел 

001 
002 
003 
004 
005 
ot;s 
Со7 
008 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1и9 
Н О 
1 1 1 
112 
113 
1:4 
115 
116 
117 
н з 
1 1 9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

Јапан 
Јемен 
Јордан 
Камбоџа 
Кина 
К и п а р 
Лаос 
Либан 
Мала ја 
Монголија 
Непал 
Пакистан 
Саудиска А,рабија 
Сирија 
ТаЈланд 
Т а ј в а н 

Турпија 
Други 

в) Афр ика : 

Држава 

Канада 
САД 
Други 

д) Средна Америка: 

Доминиканска Република 
Гватемала 
Хаити 
Хондурас 
Ј а м а ј к а 
Костарика 
Куба 

210 
211 
2 1 2 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

А л ж и р 
Централна Афричка Репуб-
лика 
Чад 
Дахомеј 
Етиопија 
Габон 
Гана 
Гвинеа 
Горња Волта 
Ј у ж н а Африка 
Камерун 
Конго (Бразавил) 
Конго ДР 
Либерија 
Либија 
Мал ташка Република 
Мали 
Мароко 
Мауританија 
Нигер 
Нигерија 
Брегот на Слонова коска 
Руанда 
Сенегал 
Сиера Леоне 
Сомалија 
Судан 
Тангањика 
Того 
Тунис 
У А Р 
Уганда 
Занзибар 
Други 

г) Северна Америка; 

301 

302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 

401 
402 
403 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
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Мексико 
Никарагва 
Панама 
Салвадор 
Тринидад и Тобаго 
Други 

ѓ) Јужна Америка: 

Аргентина 
Боливија 
Бразил 
Чиле 
Еквадор 
Колумбија 
Парагвај 
Перу 
Уругвај 
Венецуела 
Други 

е) Океанија: 

Аустралија 
Нови Зеланд 
Океанија 
Други 
Податок за држава непознат 

23 Податоци за 
стажот — 
траењето на 
работата Непрекинато траење 

Траење со прекини 
За периодот по 1 јануари 1965 
година: 
Работно време од 2 часа 
дневно 
Работно време од 3 часа 
дневно 
Работно време од 4 часа 
дневно 
Работно време од 5 часа 
дневно 
Работно време од 6 часа 
дневно 
Редовно работно време 
К а ј сезонските работници ра-
ботното време подолго од 
полното работно време прес-
метано на полно работно вре-
ме 

Податоци за 
стажот — 
вид на ста-
жот или на-
зив на ра-
ботното 
место За видот на пензискиот стаж 

зависно од тоа дали е во 
прашање стаж на осигуру-
вање или посебен стаж, од-
носно назив на работното мес-
то на кое стажот на осигуру-
вањето се смета со наголе-
мено траење, да се запише: 

508 
509 
510 
511 
512 
513 

601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 

701 
702 
703 
704 
999 

1 
7 

2 

3 

4 

5 

6 
8 

9 

осигурување на сезонски ра-
ботници сведен на полно ра-
ботно време (како и во слу-
чаите кога сезонските рабо-
ти се признаени во просечно 
траење помало од 12 месеци), 
стаж на осигурување со скра-
тено работно време кое се 
подразбира како полно ра-
ботно време односно време 
кое се смета за работен од-
нос (чл. 126/1, 127, 129, 131, 
132, 133, 134 и 135 од ОЗЗПО 
Стаж на осигурување по 1 
јануари 1965 година во врше-
ње на самостојна дејност на 
занаетчии и угостители (член 
126 став 2 од ОЗЗПО) 
Продолжено осигурување 
(според член 130 од ОЗЗПО) 
Стаж на осигурување поми-
нат до 26 X 1954 година во 
работен однос во Италија и-
ли на окупирано подрачје на 
бившата Слободна терито-
рија на Трст — на осигуре-
ник кој станал југословен-
ски државјанин врз основа на 
Договорот за мир со Италија 
или е изедначен во правата и 
должностите со југословен-
ските државјани врз основа 
на Меморандумот од 5 X 1954 
година (член 136 став 2 од 
ОЗЗПО) 
Стаж на осигурување поми-
нат пред 5 X 1954 година во 
работен однос во Италија — 
на осигуреник-југословенски 
државјанин кој од тој. ден, а 
пред Договорот за мир со И-
талија, постојано се наста-
пил во Југославија 
Стаж на осигурување на ју-
гословенски државјанин кој 
поминал во работен однос во 
странство по упат од надлеж-
ниот орган за запослување и 
кој уплатил придонес за пен-
зиско осигурување 
Стаж на осигурување поми-
нат во Австрија по основ на 
меѓудржавен договор 
Стаж на осигурување поми-
нат во Бугарија по основ на 
меѓудржавен договор 
Стаж на осигурување поми-
нат во Унгарија по основ на 
меѓудржавен договор 
Стаж на осигурување поми-
нат во СР Германија по ос-
нов на меѓудржавен договор 
Докупен стаж на осигурува-
ње 
Ако не е познат видот на 
стажот на осигурувањето, да 
се шифрира како стаж на 
осигурување поминат во ра-
ботен однос 

а) Стаж на осигурување 

Стаж на осигурување поми-
нат во работен однос со пол-
но работно време, стаж на 

б) Посебен стаж 

Време поминато во револу-
ционерна работа, пред fc IV 
1941 година (член 138 од 
ОЗЗПО) 

0050 

0051 

0052 

0053 

0054 

GQ55 

0056 

0057 

0058 

0059 

0060 

0099 

ООО! 
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Време поминато во штрајк и 
локаут (член 139 од ОЗЗПО) 0002 
Време поминато во НОВ сме-
тано во двојно траење (член 
140 од ОЗЗПО) 0003 
Време поминато во НОВ сме-
тано во еднократно траење 
(член 141 на ОЗЗПО) 0004 
Време поминато во ЈНА до 
демобилизација (член 142 од 
ОЗЗПО) 0005 
Време поминато во Шпанска-
та републиканска армија сме-
тано во двојно траење (член 
143 стаѕ 1 точка 1 од ОЗЗПО) 0006 
Време поминато во антифа-
шистички движења или во 
оружена антифашистичка 
борба во други земји (член 
143 став 1 точка 2 од ОЗЗПО) 0007 
Време поминато во ефектив-
но траење во затвори, во ло-
гори или во интернација по-
ради учество во составот на 
бившата Шпанска републи-
канска армија или во Анти-
фашистичкото движење или 
во борбата во другите земји 
(член 143 ст. 2 и 3 од ОЗЗПО) 0008 
Време поминато во состав на 
сојузничките војски или во 
извршување на воени зада-
чи во конвоите на сојузнич-
ките морнарици од 6 IV 1941 
до 15 V 1945 година сметано 
во двојно траење (член 144 
од ОЗЗПО) 0009 
Време поминато во состав на 
сојузничките војски или во 
извршување на воени задачи 
во конвоите на сојузничките 
морнарици од 6 IV 1941 го-
дина до 15 V 1945 година, сме-
тано во еднократно траење 
(член 144 од ОЗЗПО) 0010 
Време поминато во заробени-
штво, во затвори, во интер-
нацита, конфинација, депор-
тација и на присилно иселу-
вање (член 145 од ОЗЗПО) 0011 
Време поминато вон од рабо-
тен однос од 6 IV 1941 до 15 
V 1945 година (член 146 од 
ОЗЗПО) 0012 
Време на прекинот на врше-
ње самостојна дејност од 6 IV 
1941 до 15 V 1945 година (член 
146 став 2 од ОЗЗПО) 0013 
Време поминато по преста-
нокот на службата до повтор-
ното стапување во работен 
однос на бившите државни 
службеници кои по 15 V 1945 
година не биле преземени во 
служба (член 147 од ОЗЗПО) 0014 
Време поминато на воени 
должности, во заробеништво 
и интернација во војните од 
1912 до 1920 година (член 148 
од ОЗЗПО) 0015 
Време поминато во војните 
на воена должност, во ин-
тернација или во заробени-
штво до 8 IX 1943 година на 

југословенски државјани спо-
ред Договорот за мир со Ита-
лија, како и време што тие 
лица тој ден го поминале во 
заробеништво (член 149 ст. 1 
и 2 од ОЗЗПО) 0016 
Време што лицата од прет-
ходниот став го поминале вон 
од работен однос во периодот 
на Втората светска војна до 
8 IX 1943 година, како и вре-
ме од 15 V 1945 година поми-
нато вон од работен однос по-
ради извршување задачи до-
верени од општествено-поли-
тичките организации (член 
149 ст. 3 и 4 од ОЗЗПО) 0017 
Доброволно продолжено о-
сигурување според поранеш-
ните прописи (член 151 од 
ОЗЗПО) 0018 
Време поминато во вршење 
самостојна дејност на култу-
рен работник (член 153 од 
ОЗЗПО) 0019 
Време поминато во вршење 
самостојна дејност на брач-
ниот другар и на детето на 
осигуреникот (член 154 став 
2 од ОЗЗПО) 0020 
Време поминато во вршење 
на самостојна дејност на ад-
вокат, јавен бележник, ле-
кар, ветеринар, апотекар, 
дентист, забен техничар, ба-
бица, архитект, инженер, ге-
ометар и техничар (член 155 
од ОЗЗПО) 0021 
Време поминато во вршење 
на самостојна дејност на за-
наетчија, трговец односно у-
гостител (член 156 од ОЗЗПО) 0022 
Посебен стаж на бивш соп-
ственик на аптека, фарма-
цеут и фармацеутски помош-
ник, односно државен мајстор 
на занаетот (член 157 од 
ОЗЗПО) 0023 
Време порано шхминато во 
вршење на одредена свеште-
ничка служба за кое не 'бил 
осигурен (член 158 од ОЗЗПО) 0024 
Време поминато како член на 
селанска работна задруга 
(член 159 од ОЗЗПО) 0025 
Време поминато во работен 
однос во странство до поче-
токот на применувањето на 
Основниот закон за пензис-
кото осигурување (член 160 
став 1 од ОЗЗПО) 0026 
Време поминато на школу-
вање или специјализација во 
странство во текот на војна-
та или по 15 V 1945 година, 
како и во работен однос ка ј 
југословенски државни орга-
ни, работни и други органи-
зации во странство (член 160 
став 2 од ОЗЗПО) 0027 
Време поминато во стран-
ство во работен однос или 
вон од работен однос поради 
објективни причини; стран-
ски државјани (член 160 став 
3 од ОЗЗПО) 0028 
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Време поминато во странство 
вон од работен однос по пре-
кинот на работниот однос по-
ради одење во странство, ка-
ко и брачен другар на осигу-
реник на служба во дипло-
матско или конзуларно прет-
ставништво на Југославија 
(член 161 од ОЗЗПО) 0029 
Друг посебен стаж 0049 

в! Работна место 
1. Во рудници 
Работни места на работници 
што работат на непосредно 
производство во јамите на 
рудници во кои се ескплоа-
тираат нуклеарни суровини 
- 12/18 01-11 
Работни места на работници 
што работат на непосредно 
производство во јамите на 
рудници во кои не се експло-
атираат нуклеарни суровини, 
но во тие јами, според нао-
дот на сојузниот орган на у-
правата надлежен за рабо-
тите на нуклеарната енерги-
ја, постои јонизирачко зра-
чење кое значително го над-
минува просекот на природ-
ното зрачење и му се при-

ближува на нивото на зрачење 
во јамите на рудници во кои 
се експлоатираат нуклеарни 
суровини - 12/18 01-12 
Работни места на работници 
на подземни работи што ра-
ботат во рудници непосредно 
на производство — 12/16 01-13 
Работни места на работници 
што работат на работите во 
врска со непосредното про-
изводство во јамите на руд-
ници во кои се експлоати-
раат нуклеарни суровини, 
односно во јамите на рудни-
ци во кои не се експлоати-
раат нуклеарни суровини, но 
во кои според наодот на со-
јузниот орган на управата 
надлежен за работите на 
нуклеарната енергија, постои 
јонизирачко зрачење што се 
приближува до нивото на 
зрачењето во јамите на руд-
ници во кои се експлоатираат 
нуклеарни суровини - 12/16 01-14 
Работни места на работници 
што работат на работи за 
заштита од јонизирачки зра-
чења во јамите на рудници 
на нуклеарни суровини — 
12/15 01-15 
Работни места на работници 
што работат во рудници на 
подземни работи во врска со 
производството (сниматели и 
мерачи на јами, управници, 
инженери, технички рефе-
ренти, работоводители, ра-
ботници на занаетчиски ра-
боти и помошни работници 
к а ј снимателите и мерачите 
на ј,ами к а ј работни-
ците на занаетчиски работи 
и на главните извозни под-
земни патишта — 12/15 01-16 

2. Во железарници 
Работни места на работници 
што работат непосредно на 
топење руда к а ј високи и ТХ 
печки - 12/15 02-11 
Во челичен« 
Работни места на топители во 
челичапи и во леарници на 
челик што непосредно рабо-
тат на топење и прободува-
ње полно работно време — 
12/15 f2-21 
Работни места на леење че-
лик во лиени јами — 12/15 02-22 
Во валачници 
Работни места на работници 
во валачници на челик каде 
што работата се врши со рачен 
алат на жешко (вложување, 
прифаќање. извлекување, 
раздвојување, вртење и чис-
тење на валачнички произ-
води) - 1 2 / 1 5 02-31 
Работни места на работници 
на жарни и загревни печки 
со континуиран процес на 
производство каде што рабо-
тата се врши со рачен алат 
(туркани и потискувачи) — 
12/15 02-32 
На агломерација 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
агЈГомерација полно работно 
време - 12/14 02-41 
Во ковачници на железар-
ници и во други ковачници 
Работни места на работници 
што работат на работите на 
механизирано машинско ко-
вање, на чекани со тежина 
на токмакот над 800 kg и на 
тешки преси при континуи-
рано производство на отков-
ки потешки од 150 kg (прв 
ковач и предработник на че-
кан, трет ковач и помошни-
ци, предработник на преса, 
прв ковач на преса, раково-
дител на преса и помошници) 
- 12/14 02-51 
3 Во коксарници 
Работни места на работници 
што работат на отворање на 
коксни капаци на коксни 
батерии (деклери) - 12/15 03-11 
4. Во обоената металургија 
На агломерација 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
агломерација во обоената 
металургија полно работно 
време - 12/14 04-11 
На дробење руди 
Работни места на работници 
што работат на примарно 
дробење руда на обоени ме-
тали к а ј отворени дробилки 
- 12/14 04-21 
Во производството на бакар 
Работни места на работници 
што непосредно работат кај 
WJ печки (работници што 
работат на шаржирање, ис-
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пуштање бакренец, чистење 
шлака и вадење прав) 12/16 04-31 
Работни места на работници 
што непосредно работат к а ј 
пламени печки (работници 
што работат на шаржирање, 
испуштање бакренец и шла-
ка) - 12/15 04-32 
Работни места на работници 
што непосредно работат к а ј 
конвертори (работници што 
работат на шаржирање, ис-
пуштање бакар и чистење 
шлака) - 12/14 04-33 
Во производството на олово 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
коритести печки и на комо-
ри на механички филтери во 
топилница на олово — 12/16 04-41 
Работни места на работници 
што постојано работат на по-
мошни работи во хала к а ј 
коритести печки (работи не-
посредно врзани за опслужу-
вање на коритести печки — 
подготвување шаржи, соби-
рање шлака и друго) — 12/15 04-42 
Работни места на работници 
што работат на шаржирање 
печки во топилница на олово 
- 12/15 - 04-43 
Работни места на топители 
на шахтни, тапановидни, пла-
мени и ротациони печки — 
12/15 04-44 
Работни места на работници 
што работат на работите на 
чистачи визби, гасоводи и 
електрофилтери во топилни-
ца на слово — 12/15 04-45 
Работни места на работници 
што работат на печки во ра-
финерија на олово, во ^произ-
водството на анодно сребро 
и бизмут - 12/14 04-46 
Во производството на миниум 
Работни места на работници 
што работат непосредно во 
производството на миниум — 
12/14 04-51 
Во производството на цинк 
Работни места на топители 
к а ј немеханизирани дестила-
циони печки на дестилација 
на цинк - 12/16 04-61 
Работни места на работници 
што работат на копање и 
префрлање на цинк-агломе-
рати од уреди за агломера-
ција - 12/15 04-62 
Работни места на работници 
што постојано работат на 
чистење гасоводи на меха-
нички и електро-филтери ка ј 
пржилници на цинк — 12/15 04-63 
Во производството на анти-
мон 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
пламени печки за преработка 
на антимон-триоксид (работ-
ници што работат на шаржи-
рање. топење и излевање) — 
12/15 04-71 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
шахтни печки за преработка 

на шлака (работници што ра-
ботат на шаржирање, топе-
ње и излевање) — 12/15 04-72 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
печки за предрафинација и 
рафинација (работници што 
работат на топење, шаржи-
рање и излевање) — 12/15 04/73 
Работни места на работници 
што работат к а ј ротациони 
печки непосредно на пржење 
антимонови руди и ко-нцен-
трати - 12/14 04-74 
Во производството на жива 
Работни места на работници 
што непосредно работат к а ј 
шпирек-печки и шахтни печ-
ки (топители и помошници) 
- 12/16 04-81 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
горни и долни дел на шпи-
рек-печки и шахтни печки 
- 12/16 04-82 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
поеработка на живин прав — 
12/16 04-83 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
полнење шишиња со жива 
- 12/16 04-84 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
просевање на живин оксид 
12/16 04-85 
Работните места на работни-
ците што работот во произ-
водството на живин субли-
мат (синтеза, вадење субли-
мат од комора), подготвува-
ње сублимат за пакување и 
пакување сублимат) 04-86 
Работни места на топители 
кал ротациони печки — 12/15 04-87 
Работни места на работници 
што работат на долни дел на 
ротациона печка — 12/15 04-88 
Работни места на работници 
што работат во производс-
твото на живини соединени-
ја (шаржирање, центрифу-
гирање, декантација и рафи-
нирање) - 12/15 04-89 

5. На работи со олово 
Работни места на варилци 
на олово што постојано ра-
ботат на варење лимови, цев-
ки и оловни арматури (хеми-
ска индустрија, обоена мета-
лургија и др) — 12/14 05-11 

6. Во производството на фе-
ролегури и калциул-кар-

вид 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
електро-печки во производс-
твото на фероманган — на 
шаржирање, топење, дупче-
ње, излевање и одвојување 
шлака - 12/16 06-11 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
електро-печки во производ-
ството на феролегури, освен 
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на фероманган - на ш а р ж и -
рање. топење и дупчење — 
12/15 06-12 
Раб-отни места на работници 
што непосредно работат на 
електро-печки во производс-
твото на феролегури, освен 
на фероманган — на изле-
вање и одвојување шлака — 
12/14 06-13 

Во производството на калци-
ум-карбид 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
електро-печки (работници 
што работат на шаржирање , 
топење, дупчење и излева-
ње) - 12/15 06-21 

7. Во леариици 
Работни места на работници 
во чгстилница на одливки, 
што работат на висечки то-
ч и л а - 12/15 07-11 
Работни места на работници 
што БО кабина работат на 
песачење на одливки — 
12 15 07-12 
Р а б о т и места на работници 
чита работа континуирано ги 
опфаќа работите на калапи-
рање (рачно и машински), а 
не и работите на подготов-
ка и др - 12/14 07-13 
Работач места на топптели 
на куполнЛ печки во конти-
нуиран процес на леење 12 '14 07-14 
Работни места на работници 
во чистилнлца на одливки, 
што работат со рачни и ста-
билни точилки и на песоче-
ње на одливки — 12/14 07-15 
Работни места на работници 
што работат на истресување 
одливки од калапи, рачно и 
на вибрациопа решетка — 
12 14 07-16 
Работни места на работници 
што работат на избивање јат-
ки рачно и со пневматичен 
алат - 12 4 4 07-17 

8 На работи па возач па ди-
галки 

Работт-ш места на работници 
што работат кака возачи на 
дигалки на лиени п о л и в а 
при континуирана работа па 
печка РО црната металургија 
и во обоената металургија, 
во производството на феро-
легу^и во леарпици — 12 /14 08-11 

9 Во производството па не-
метали 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
дробење азбестна руда, на 
сепарација и на пакуг,ап-,е на 
азбестно влакно — 12 '15 09-11 

10 Во производството па 
стакло 

Работни места па работници 
што работат како дувачи на 
стакло на луле, набирани на 
столец, набирани на кико-

машина, набирани на преса, 
банкари-кугличари - 12/15 10-11 

11 Во поморската бродоград-
ба 

Работни места на работници 
што работат како електрова-
рилцк во бродски труп — 
12/14 11-11 
Работни м^ста на работници 
што работат на чистење 'рѓа 
односно на грубо бојосување 
во бродски труп - 12/14 11-12 

12. Во хемиско-фармацеут-
ска индустрија 

Работни места на работници 
што непосредно работат на 
синтеза и екстракција на ал-
ка тоиди на опиум — 12/15 12-11 
Работни места на работници 
што непосредно работат во 
производството на морфин 
од афионски пушки - 12/15 12-12 
Работни места на работници 
што работат на синтеза и 
екстракција на алкалоиди на 
опиум освен шефовите на 
одделенија, технолозите и 
чпстачките - 12/14 12-13 
Работни места на работници 
што работат во производс-
твото на морфин од афион-
ско чушки, освен шефовите 
На одцс Јени ја, чистачките и 
магацинерите на алкалоиди 
- 12'14 12-14 

13. Во производството па екс-
плозиви и експлозивни 
материи 

Работни места на работници 
што непосредно работат 
на производство на ини-
цијални и хемиски чисти 
бризантни експлозиви, нит-
роцелулоза, пластични екс-
плозиви црн барут, мало-
димни барут, специјални ба-
рути и иницијални смески 
- 12/16 13-11 
Работни места на работници 
ш т з непосредно работат на 
преработка на инициЈални и 
бризантни експлозиви и на 
делаборација на елементи 
полнети со овие материи — 
12^16 13-12 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
доработка на бризантни екс-
плозиви и на производство на 
прашести експлозиви и пи-
ротехнички смески — 12/15 13-13 
Работни места на работници 
што непосредно работат на 
лаборација со иницијални и 
бризантни' експлозиви — 
12/15 13-14 
Работни места на работници 
што во производствени пого-
ни непосредно работат на 
истражување на иницијална 
и бризантни експлозиви на 
запални смески и црн барут 
- 12/15 13-15 
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14. Во производството на гра-
дежен материјал 

Работни места на работници 
што работат на работи на 
пекачи на клинкер — 12/14 14-11 
Работни места на работници 
што работат како ракувачи 
со рост - испуст на клин-
кер - 12/14 14-12 

15. Во градежништвото 

Работни места на работници 
што најмалку 80% од вкупно 
ефективно работно време во 
текот на годината помину-
ваат на непосредни работи на 
пробивање тунели (дупчачи, 
минери-запалувачи на мини, 
натоварувачи и нивни по-
мошни работници) — 12/15 15-11 

16. На работи на огноотпор-
ни ѕидари 

Рабогни места на работници 
што најмалку 80% од вкуп-
ното ефективно работно вре-
ме во текот на годината по-
минуваат на работа како ог-
ноотпорни ѕидари на жешки 
ремонти во генерални ремон-
ти на индустриско-металур-
гиски печки (СМ-печки, ви-
соки печки, коксни печки, 
миксери валачнички печки 
и ковачки печки за загрева-
ње на влошки во валачници, 
односно на отковки во ко-
вачници, електро-печки за 
производство на електро-че-
лик и феролегури, ниско-
шахтни ТХ печки за произ-
водство на сурово железо, 
ротациони печки за пржење 
руда и ротациони печки за 
производство на: цемент, син-
тер-матнезит, синтер-доло-
мит, обоени метали, карбид 
и жива) - 12/15 16-11 

17. На подводни работи 

Работни места на работници 
што работат на нуркачки ра-
боти - 12/18 17-11 
Работни места на работници 
што работат на работи што 
се вршат во кесон и - 12/18 17-12 

18. Во сообраќајот 

Во железничкиот сообраќај 
Работни места на огнар на 
парни локомотиви — 12/14 18-11 
Во поморскиот и поморско-
речниот сообраќај 
Работни места на укрцан 
персонал на танкери што 
превезуваат течно гориво на 
долга, голема и мала кра ј -
брежна пловидба — 12/15 18-21 
Работни места на јагленоог-
нари и јагленари на долга, 

голема и мала крајбрежна 
пловидба - 12/15 18-22 
Работни места на светилни-
чари на светилници од I и II 
категорија — според посебни 
прописи - 12/15 18-23 
Работни места на укрцан 
персонал, освен персоналот 
наведен во ст. 1 и 2 на 
долга и голема крајбрежна 
пловидба - 12/14 18-24 

Во речниот сообраќај 
Работни места на јагленоог-
нари и јагленари — 12/15 18-31 

Во областа на воздушната 
пловидба 
Работни места на работници 
што работат на работи на 
професионални пилоти, под 
услов да имаат најмалку 200 
летања годишно — 12/18 18-41 
Работни места на наставници 
по моторно летење и возду-
хопловно едриличарство, 
под услов да имаат најмалку 
200 летања годишно - 12/18 18-42 
Работни места на наставници 
по ладобранство, под услов 
да извршат најмалку 30 ско-
кови годишно — 12/18 18-43 
Работни места на работници 
што работат на работи на 
летач р адаотелегра фи с ти, 
детачи-навигатори и летачи-
авиомеханичари, под услов 
да имаат најмалку 200 лета-
ња годишно — 12/16 18-44 

Ж На нуклеарни уреди и во 
нуклеарни лаборатории 

Работни места на работници 
што работат при нуклеарни 
реактори и акцелератори во 
лаборатории од висока ак-
тивност, како и на други ра-
б о т а места на ко^ условите 
за работата се идентични со 
условите во такви лаборато-
рии, а што ќе ги одреди со-
јузниот орган на управата 
надлежен за работите на ну-
клеарната енергија — 12/15 19-11 
Работни места на работници 
што работат на работни мес-
та на деконтаминација во 
институти за нуклеарни на-
уки - 12/15 19-12 

20, На работи од областа на 
радиологијата во здрав-
ствени установи 

Работните места на лекари и 
помошен персонал што непо-
средно работат на подготву-
вање и применување на зат-
ворени гамаемитери — 12/15 20-11 

21. Во уметничката дејност 

Работни места на балетски 
играчи - 12/18 51-11 
Работни места на оперски 
пејачи — солисти, носители 
на главни улоги — 12/15 51-12 
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22 Потешки инвалиди и сле-
пи 

Осигуреници - слепи што 
како слепи поминале во ра-
ботеа од ибе вкупно најмалку 
5 години работејќи со полно 
работно време, односно со ра-
ботно време што според про-
писите за работните односи е 
изедначено со полното ра-
ботно време — 12/15 40-11 
Осигуреници — инвалиди на 
трудот со телесно оштетува-
ња од I до IV степен (според 
прописите за инвалидското 
осигурување) — 12/15 40-21 
Осигуррници — воени инва-
лиди од војните, односно оси-
гуреници - мирновремени 
воени инвалиди од I до IV 
група - 12/15 40-22 

23 Воени осигуреници 

Должности во подморничка-
та служба — на сите долж-
ности со подморници во оп-
рема - 12/18 47-11 
Должности во летачката 
служба - на должности на 
активен пилот, извидувач, 
рацист. воздухопловен стре-
лец, авиомеханичар, аерофо-
тограф, или на други долж-
ности на коишто вршеле ле-
тачка служба и примале ле-
тачки додаток, или како при-
падници на орган на санитет-
ската служба работеле1 на 
испитување и тренирање на 
летани или на испитување на 
заштитна опрема во бароко-
мори односно во авиони — 
12/18 47-12 
Должности во падобранската 
служба — на должности на 
активен падобранец на кои-
што примале падобрански до-
даток - 12/18 47-13 
Должности на поморски ди-
верзант - 12/18 47-14 
Должности во граничната 
служба од 15 V 1945 година 
до почетокот на применува-
њето на Основниот закон за 
пензиското осигурување, што 
ќе ги одреди сојузниот се-
кретар за народна од-
брана - согласно прописите 
што важеле до почетокот на 
применувањето на тој закон 
- 12/18 47-15 
На работното место член на 
специјална опитна посада за 
испитување на вооружување-
то во фазата на производс-
твото и завршните опити и 
испитувања - 12/16 47-21 
На работи на радиолошка, 
биолошка и хемиска зашти-
та вп лабораториски и поли-
ц и с к и услови, на работните 
места што ќе ги утврди со-
јузниот секретар за народ-
на одбрана - 12/16 47-22 
На работни места ка ј радар-
ски уреди на кои се изложе-
ни на радарски зрачења и о-

сигурениците што вршат по-
правка, посложени п р е о д у -
вања и испитувања, или ра-
ботат како инструктори-нас-
тавници за поправка на ра-
дарски уреди - 12/15 47-31 
Должности во трупа по 15 
V 1945 година (во воени еди-
ници заклучно со дивизија и 
соодветна единица, како и 
должности во воени единици 
вон од дивизија и во воени 
установи, во кои службата 
се врши под трупни услови 
— што ги има одредено Со-
јузниот извршен совет) — 
12/15 48-11 

24 СВР 

На одредени должности во 
органите на внатрешните ра-
боти - 12/16 58-11 
Офицери и воени службени-
ци на државната безбедност 
од 15 V 1945 година до пре-
ведувањето од воена во ци-
вилна формација во 1952 го-
дина - 12/16 59-12 
Должности во одредени ор-
гани на внатрешните работи 
од 15 V 1945 година до поче-
токот на применувањето на 
Основниот закон за пензис-
кото осигурување — 12/14 .59-13 

25. Работни места на кои 
стажот на осигурување-
то до 7 V 1968 година 
се признавал со наголе-
мено траење под други 
услови и степен на наго-
лемување (член 239а од 
ОЗЗПО) 

Пилоти на цивилно воздухо-
пловство или на стопанска 
авијација (без условот 200 ле-
тања годишно) - 12/18 60-01 
На работните места летач, 
радиотелеграфист и летач 
радионавигатор (без условот 
200 летања годишно) - 12/16 60-02 
Припадници на орган на 
санитетска служба на испи-
тување и тренирање на ле-
тани или на испитување на 
заштитна опрема во бароко-
мори односно во авиони, ако 
летале најмалку 90 часови го-
дишно - 12/18 60-03 
Работни места на работите 
на заштита од јонизирачки 
зрачења во јами - 12/18 60-04 
Во рудници во врска со про-
изводството на подземни ра-
боти (сниматели и мерачи на 
јами, управници, инженери, 
технички референти, работо-
водители, работници на за-
наетчиски работи и на глав-
ни извозни подземни па-
тишта без условот 80% од 
вкупното ефективно работно 
време во текот на годината 
да поминале на тие работи) 
- 12/15 60-05 
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25 Пол машки 1 
женски 2 

26 Право при-
знаено по 
основ на 
пензиското 
и инва-
лидското 
осигурување 

27 Приходи 
што влијаат 
врз заштит-
ниот дода-
ток 

28 Примена на 
највисокиот 
пензиски 
основ 

29 Процент на 
додатокот на 
инвалидност 

26 
Процент во 
кој е одре-
дена при-
времената 
инвалидска 
пензија 

31 Пропис спо-
ред кој е 
одреден 
пензискиот 
основ 

не е признаено правото О 
признаено правото на ста-
росна пензија 1 
признаено правото на ин-
валидска пензија 2 
признаено правото на за-
ложување 3 
признаено правото на про-
фесионална рехабилита-
ција 4 

не прима заштитен до-
даток О 
прима заштитен додаток, 
а нема приходи 1 
прима заштитен додаток, 
а има приход по основ 
н?з работниот однос 2 
прима заштитен додаток, 
а има приход по основ 
на пензија на член на се-
мејството 3 
прима заштитен додаток, 
а има катастарски при-
ход 4 
прима заштитен додаток, 
а има други дополнител-
ни приходи 5 
прима заштитен додаток, 
а има приходи по пове-
ќе наведени основи (ком-
бинација на приходи) 6 

пензијата не е одредена 
од највисокиот пензиски 
основ О 
пензијата одредена од 
највисокиот пензиски ос-
нов 1 

— нема додаток на инвалид-
ност 0 

— додаток на инвалидност 
во височина 10% 1 

— додаток на инвалидност 
во височина 15% 5 

— додаток на инвалидност 
во височина 20% 2 

не е привремена инва-
лидска пензија О 
привремена инвалидска 
пензија во височина 80% 8 
привремена инвалидска 
пензија во височина 90% 9 

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 
според член 30 од ОЗЗПО 
- личен доход утврден 
за последните 5—10 годи-
ни осигурување 01 
според член 51 односно 
член 232в од ОЗЗПО -
Kai воените осигуреници 
плата во месец декември 
претходната година 0z 
според член 53 од ОЗЗПО 03 
според член 63 од ОЗЗПО 
- каЈ осигурениците на 
СВР личен доход во по-
следната година пред 
пензионирањето 04 
според член 72 став 1 од 
ОЗЗПО — ка ј носителите 
на „Партизанска спомени-
ца 194Г' личен доход во 
последната година пред 
пензионирањето 05 
според член 214 од ОЗЗПО 
- преведување на пензи-
јата со поранешниот из-
нос 06 
спооед член 216 од ОЗЗПО 
- преведување на пензи-
јата според просечниот ос-
нов 07 
спооед член 218 од ОЗЗПО 
- преведување на пензи-
јата според личниот до-
ход 08 
според член 220 односно 
232в од ОЗЗПО - преве-
дување на воените оси-
гуреници 09 

- спооед член 220а од 
ОЗЗПО - преведување 
на осигурениците на СВР 10 
спооед член 221 од ОЗЗПО 
- преведување на бореч-
ките пензии 11 

- според член 236 од ОЗЗПО 
- одредување на пензи-
скиот основ според оси-
гуренички разред зависно 
од должината на пензи-
скиот стаж и од катего-
ријата на работното место 12 

- според член 238 став 1 од 
ОЗЗПО — личен доход 
5—10 години во преодни-
от период 13 

- според член 238 став 3 од 
ОЗЗПО - личен доход на 
учесниците на НОВ и бо-
речки додаток 14 

- исклучителни пензии 
според член 96 од ОЗЗПО 
- кога не се исполнети 
условите за пензија спо-
рен другите прописи 00 

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА 
- кога е во прашање пен-

зискиот основ утврден во 
смисла на член 63 од Ос-
новниот закон за инва-
лидското осигурувани, 
според одредбите на Ос-
новниот закон за пензии 
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3 

кото осигурување, тогаш 
ќе се запишат шифрите 
од 01-14 предвидени за 
старосна пензија 

— според член 64 став 1 од 
ОЗИО — личен доход ос-
тварен за помалку од пет 
години осигурување 52 

— според член 64 став 2 од 
ОЗИО 53 

— според член бб од ОЗИО 
— основица утврдена за 
лица на младински работ-
ни акции 54 

— според член 67 од ОЗИО 
— основица утврдена за 
ученици во стопанството 
(стручно училиште со 
практична обука) 55 

— според член 68 од ОЗИО 
— основица за неосигуре-
ни лица на јавни работи 56 

— според член 70 став 3 од 
ОЗИО — личен доход на 
учесник на НОВ, вклучу-
ва јќи го и боречкиот до-
даток што не го примал 
а кој би му припаѓал 57 

— член 136 од ОЗИО - пла-
та на воен осигуреник, 
вклучувајќи ги и посеб-
ните додатоци што се 
примани за помалку од 
пет години 58 

— според член 254 од ОЗИО 
— утврдување основици 
за работници - учесници 
на револуционерни дви-
жења пред 6 IV 1941 го-
дина 59 

— според член 256 од ОЗИО 
— утврдување основици 
за лица на издржување 
казна 60 

СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

— за пензискиот основ што 
е земен за одредување на 
семејна пензија се запи-
шуваат шифрите утврде-
ни за пензискиот основ 
к а ј старосна или инва-
лидска пензија, зависно 
од тоа која пензија слу-
жела за одредување на 
семејната пензија 

— според член 243 од ОЗЗПО 
— утврдување на осигу-
р е н и н е разред за жртви 
на фашистичкиот терор 81 

32 Пропис спо-
ред КОЈ е 
одреден 
пензискиот 
основ спо-
ред општите 
прописи За прописите според кои е 

одреден пензискиот основ 
според општите прописи 
шифрите се исти како и под 
редниот број 31 „Пропис спо-
ред кој е одреден пензискиот 
основ" 

33 Пропис спо-
ред кој е 
признаено 
правото 

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА 

според прописите пред 
1 I 1959 година 51 
според општите услови 
п:фади болест и повреда 
вон од работата во смисла 
на член 52 ст. 1 до 4 од 
ОЗИО 52 
според член 52 став 5 од 
ОЗИО ' 53 
според член 52 став 6 од 
ОЗИО 54 
воен пензионер (член 135 
од ОЗИО) 55 
пензионер на СВР поради 
болест и повреда вон од 
работата (член 145 од 
ЗИП) 56 
пензионер на СВР поради 
несреќа при работата 
(член 146 од ЗИО) 57 
според општите услови во 
смисла на член 36 од 
ОЗИО 58 
п,"4 основ на една година 
осигурување (член 38 од 
ОЗИО) 59 
пс основ на инвалидност 
штг, настанала за време 
HI учество во младинска 
работна акција (член 39 
од ОЗИО) 60 
иселеник-позратник (член 
40 од ОЗИО) ^ 61 
по основ на несреќа при 
работата (член 45 од 
ОЗИО) , ^ 62 

- по основ на несреќа на 
пат од работа или на 
работа (член 47 став 1 од 
ОЗИО) 63 
пл основ на несреќа при 
работата на ученик во 
стопанството (член 47 став 
2 од ОЗИО) 64 
по основ на професионал-
но заболување (член 48 
од ОЗИО) 65 
по основ на несреќа на 
организирани јавни рабо-
ти и во други случаи од 
член 50 на ОЗИО бб 

- инвалидност од II и III 
категорија на воени ин-
валиди од војните од 
I—VI група (член 54 став 
5 од ОЗИО) 67 

- инвалидност од И и III 
категорија на учесници на 
НОВ пред 9 IX 1943 го-
дина (член 4 54 с?гав 6 од 
ОЗИО) 68 
воени осигуреници (член 
132 од ОЗИО) 69 
осигуреници на СВР (член 
141 од ОЗИО) 70 
занаетчии (член 159 од 
ОЗИО) 71 
по основ на инвалидност 
пред 1 I 1965 година (член 
247 од ОЗИО) 72 
лица што немаат својство 
на осигуреник а ги ис-
полнуваат условите (член 
250 од ОЗИО) 73 
по основ на револуцио-
нерна работа пред 6 IV 
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1911 година (член 245 од 
ОЗИО) 74 
по основ на несреќа при 
работата за време на из-
држување казна (член 
256 од ОЗИО) 75 

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 

-според прописите пред 1 
I 1958 година 01 
полна лична пензија спо-
ред член 19 од ЗЗПО 02 
неполна лична пензија 
(член 20 од ЗЗПО) 03 
боречка пензија според 
член 73 став 1 од ЗЗПО 04 
боречка пензија според 
член 73 став 2 од ЗЗПО 05 
исклучителна пензија во 
поголем износ а исполне-
ти се условите според оп-
штите прописи (член 80 од 
ЗЗПО) 06 
исклучително право на 
пензија, а не се исполне-
та условите според оп-
штите прописи (член 80 
од ЗЗПО) 07 
воени пензионери (член 
82 од ЗЗПО) 08 
пензионери на СВР (член 
90 од ЗЗПО) 09 
лица што немале својство 
на осигуреник а ги ис-
полнувале условите (член 
242 од ЗЗПО) 10 
исклучителни воени пен-
зии (член 264 од ЗЗПО) 11 
исклучителни пензии на 
осигурениците на СВР 
(член 256 од ЗЗПО) 12 
привремена пензија или 
инвалиднина по основ на 
право стечено во стран-
ство (член 250 од ЗЗПО) 13 
според општите прописи 
со наполнети 60 години 
живот (маж) односно 55 
години живот (жена) во 
смисла на член 24 од 
ОЗЗПО 14 

- со наполнети 65 односно 
60 години живот (член 25 
од ОЗЗПО) 15 

- со наполнети 40 односно 
35 години пензиски стаж 
(член 27 од ОЗЗПО) 16 

- привремена пензија (член 
28 од ОЗЗПО) 17 

- исклучителна пензија, а 
исполнети се условите 
според општите прописи 
(член 36 од ОЗЗПО) 18 

- исклучителна пензија, а 
не се исполнети условите 
според општите прописи 
(член 36 од ОЗЗПО) 19 

» повторно одредување на 
пензија (член 38 од 
ОЗЗПО) 20 

- повторно одредување на 
предвремена пензија (член 
39 од ОЗЗПО) 21 

г воена пензија (член 49 од 
ОЗЗПО) 22 

- пензија на припадник на 
СВР (член 61 од ОЗЗПО) 23 

34 Пропис спо-
ред кој е 
признаено 
правото на 
семејна 
пензија 

боречка пензија (член 70 
ст. 1 и 2 од ОЗЗПО) 
боречка пензија (член 70 
став 3 од ОЗЗПО) 
ново одредување на пен-
зија по престанок на ра-
ботниот однос (член 103 
од ЗЗПО) 
пензија на лица што ги 
исполниле условите спо-
ред Законот за пензиското 
осигурување - преоден 
период (член 231 од 
ОЗЗПО) 
пензија на лица што ги 
исполниле условите спо-
ред Законот за пензиското 
осигурување во текот на 
1965 година - преоден 
период (член 232 од 
ОЗЗПО) 
лица што немаат својство 

на осигуреник, а ги ис-
полнуваат условите спо-
ред член 233 од ОЗЗПО) 
пензија на учесниците на 
НОВ што немаат својство 
на осигуреник, а ги ис-
полнуваат условите спо-
ред член 70 од ОЗЗПО 
(член 234 став 1 од 
ОЗЗПО) 
по основ на условите во 
преодниот период (член 
237 од ОЗЗПО) 
привремена пензија или 
инвалиднина по основ на 
право стечено во стран-
ство (член 247 од ОЗЗПО) 
според посебни пропи-
си за рударите 

според прописите пред 
1 1 1958 година 
според општите услови од 
член 114 од ЗЗПО 
исклучителна пензија 
(член 132 од ЗЗПО) 
семејна пензија по смрт-
та на лице што немало 
својство на осигуреник а 
ги исполнувало условите 
според член 242 од ЗЗПО 
жртви на фашистичкиот 
терор — исполнети усло-
ви според општите пропи-
си (член 249 од ЗЗПО) 
жртви на фашистичкиот 
терор — не се исполнети 
условите според општите 
прописи (член 249 од 
ЗЗПО) 
според општите прописи 
(член 78 од ОЗЗПО) 
исклучителна пензија 
(член 96 од ОЗЗПО) 
по смртта на лица што го 
исполниле условот — 
преоден период (член 231 
од ОЗЗПО) 

- по смртта на лица што 
го исполниле условот во 
текот на 1965 година — 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

26 
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преоден период (член 232 
од ОЗЗПО) 90 

— по смртта на лица што не-
мале својство на осигуре-
ник, а ги исполнувале ус-
ловите (член 233 од 
ОЗЗПО) 91 

— по смртта на учесник на 
НОВ што немал својство 
на осигуреник а ги испол-
нувал условите од член 
70 од ОЗЗПО (член 234 
став 2) 92 

— исполнување на општите 
услови според Основниот 
закон за пензиското оси-
гурување, а што не биле 
исполнети според пора-
нешните прописи (член 
242 од ОЗЗПО) 93 

— жртви на фашистичкиот 
терор — не се исполнети 
условите според општите 
прописи (член 243 од 
ОЗЗПО) 94 

— жртви на фашистичкиот 
терор — исполнети услови 
според општите прописи 
(член 243 од ОЗЗПО) 95 

35 Воен од 
војните — 
мир,новремен 
воен инва-
лид 

Група Воен инвалид од војните Мирновремен ин-
(шифра) валид (шифра) 

38 Регистарски 
број на об-
врзникот за 
уплата на 
придонесот Да се запише шифрата на 

републиката односно на по-
краината, потоа шифрата на 
општината и редниот број 
на организацијата под кој 
истата е запишана во „Ре-
гистарот на обврзниците за 
уплата на придонесот": 

Не 

36 

37 

е инвалид 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Воен заро-
беник со 
право на 
зголемување 
на пензијата 
за 30% 

Причина за 
промена на 
датумот 
(инвалиди-
тет од I—IV 
група) 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

00 И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

воен заробеник со право 
на зголемување на пензи-
јата за 30% 
воен заробеник без право 
на зголемување на пензи-
јата за 30% 

нема промени 
промена на датумот во 
рамките од I до IV група 
на инвалидитет 
прво стекнување на пра-
во на инвалидитет од I до 
IV група 
промена на првиот датум 
на стекнувањето на право 
на инвалидитет од I до 
IV група 
престанок на инвалидите-
тот од I до IV група 

39 Реосигурен 
случај 

40 Статус на 
уживател 
на правото 
на инвалид-
нина — на 
додаток за 
помош и 
нега 

Во првата куќичка да се за-
пише шифрата на републи-
ката односно на покраината 
— СР Босна и Херцеговина 
— СР Црна Гора 
— СР Хрватска 
— СР Македонија 
— СР Словенија 
— СР Србија (потесно под-

рачје) 
— САП Косово 
— САП Војводина 
Во наредните три куќички 
да се запише шифрата на 
општината според Упатство-
то за шифрирање на општи-
ните на Сојузниот завод за 
статистика« 
Во наредните пет куќички 
да се запише редниот број 
под кој организацијата е за-
пишана во „Регистарот на 
обврзниците на уплатата на 
придонесот". Ако тој број има 
помалку од пет цифри, пр-
вите места од левата страна 
да се пополнуваат со нула, 

— не е реосигурен случај 
— реосигурен случај по ос-

нов на стаж на осигуру-
вање надвор од подрач-
јето на републичката-по-
краинската заедница 

— реосигурен случај по ос-
нов на групна несреќа при 
работата 

— реосигурен случај по ос-
нов на групна несреќа вон 
од работата 

— активен осигуреник 
— инвалидски пензионер 
— старосен пензионер 
— семеен пензионер 
— уживател на професио-

нална рехабилитација 
— уживател на право на 

занос лување 
— други 
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41 Шифра на 
државата 
(според кон-
венција) 

42 Шифра на 
промената 

Се шифрира како обележје 
под редниот број 22 ,, Пода-
тоци за стажот — социјалис-
тичка република, социјалис-
тичка автономна покраина, 
односно држава — во делот 
што се однесува на државите. 

промена врз основа на 
ново решение издадено во 
постапка по жалба 01 
промена врз основа на 
ново решение издадено во 
постапка за ревизија или 
во постапка по правото на 
надзор 02 
промена врз основа на 
ново решение издадено во 
постапка за обнова на по-
стапката 03 
промена врз основа на 
ново решение издадено во 
постапка за промена на 
правосилно решение 04 
промена врз основа на 
ново решение издадено 
поради запослување по 
пензионирање 05 
промена врз основа на 
ново решение или пре-
сметка на пензијата при 
преведување, пресметува-
ње или промена на про-
писот 06 
промена врз основа на 
ново решение издадено 
врз основа на промена во 
состојбата на инвалидно-
ста 07 

- промена врз основа на 
издаден заклучок за ис-
правка на грешка во ре-
шението 08 

- промена врз основа на 
признавање заштитен до-
даток 09 

- промена врз основа на 
изменет износ на заштит-
ниот додаток 10 

- промена врз основа уки-
нување правото на заш-
титен додаток 11 

- промена врз основа пре-
минување на користење 
старосна пензија 12 

- промена врз основа пре-
минување на користење 
инвалидска пензија 13 

- промена врз основа пре-
минување на користење 
семејна пензија 14 

- промена врз основа пре-
станок на правото на се-
мејна пензија од која и 
да е причина за член на 
семејството, под реден 
број: 

07 
08 
09 
10 

— промена врз основа на 
наголемување бројот на 
членовите на семејството 
к а ј семејните пензии 

— промена врз основа на 
грешка сторена при попис 
или пренос на податоци 
за матичната евиденција 
(исправка на грешки) 

— промена врз основа на 
други причини 

— трајно запирање поради 
смрт на старосен или ин-
валидски пензионер од-
носно уживател на право 
од инвалидското осигуру-
вање 

— намалување на членови 
на семејството (ќај семеј-
на пензија), без оглед на 
причината 

— загуба на правото на пен-
зија 

— преселување вон од те-
риторијата на република-
та 

— привремен престанок на 
правото поради з а ж а л у -
вање или вршење Само-
стојна дејност 

— привремен престанок на 
правото поради издржу-
вање на казна 

27 
28 
29 
30 

31 

32 

33 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

43 Телесно ј 

оштетување 
според Ли-
стата на 
телесните 
оштетувања Во просторот под текстот 

„Глава од ЛТО" да се запи-
ше со римски број главата 
од Листата на телесните ош-
тетувања (подгрупите да не 
се запишуваат). 
Во просторот под текстот 
„Точка од ЛТО" да се запи-
ше со арапски број редниот 
број односно главата од Ли-
стата на телесните оштету-
вања за утврденото телесно 
оштетување. 

Ако кон редниот број во Ли-
стата на телесните оштетувања се 
наоѓа алфабетска ознака (на при-
мер 2а) истата таа ознака треба 
да се запише. 

Во просторот под ознаката за 
процент да се запише соодветни-
от процент за утврденото телесно 
оштетување (I — IX на Листата 
на телесните оштетувања). 

Главата X од Листата на теле-
сните оштетувања се шифрира со 

, нула. 
На пример: ако е утврдено те-

лесно оштетување „загуба на сите 
прсти од обете т а к и " да се запи-
ше во просторот под текстот 
„Глава од ЛТО" — I, под текстот 
„Точка од ЛТО" — 76, а под оз-
наката за процент — 100. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

21 
22 
23 
24 
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44 Учества 
во НОВ 

45 Утврдува-
ње на ин-
валидноста 

— нема учество во НОВ 
Непрекинато до крајот на 
војната: 
— од 1941 година носител 

на „Партизанска споме-
ница 1941" 

— од 1941 година — не е но-
сител на „Партизанска 
споменица 1941" 

— од 1942 година 
— од 1943 пред 9 IX 1943 

година 
— од 1943 од 9 IX 1943 година 
— од 1943 до 13 X 1943 го-

дина 
— од 1943 од 14 X 1943 го-

дина 
— од 1944 година 
— од 1945 година 
— учеството во НОВ прес-

танало пред крајот на 
војната 

— не е утврдена ниту инва-
лидност ниту непосредна 
опасност од настапување 
на инвалидност 

— утврдена инвалидност од 
I категорија 

— утврдена инвалидност од 
II категорија 

— утврдена инвалидност од 
III категорија 

— утврдена опасност од на-
стапување на инвалидност 

46 

47 

Утврдена 
категорија 
на инвалид-
ност според 
сите при-
чини (вкуп-
на инва-
лидност) 

Причина 
на инвалид-
носта 

48 Причина 
на смртта 

Се шифрира како обележјето 
под редниот број 8 „Катего-
рија на инвалидност според 
која е одредена инвалид-
ската пензија" 

нема инвалидност 
несреќа при работата 
професионално заболу-
ва н,,е 
болест 
повреда вон од работата 
— во сообраќајот 
повреда вон од работата 
- друго 
повеќе причини 

несреќа при работата 
професионално заболу-
вање 
болест 
повреда вон од работата 
повеќе причини 
жртва на фашистичкиот 
терор 

- загинат борец 
- непознато 

49 Причина на 
телесното 
оштетување без телесно оштетување 

несреќа при работата 
професионално заболу-
вање 
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50 Уживател 
на додаток 
за помош 
и нега 

— болест 
— пов-реда вон од работата 
— повеќе причини 

— не е уживател 
— уживател 

51 

53 

Уживател 
на инвалид-
нина по 
основ на 
телесно 
оштетување 

52 Уживател 
на пензија 

Вид на 
промената 
на пензис-
киот стаж 

54 Вид на 
завршеното 
училиште 

не е уживател 
уживател 

бришење на стажот (врз 
основа на решение) 
запишување на нов стаж 
(врз основа на решение) 
наголемување на стажот 
(врз основа па решение) 
исправка на стажот по-
ради грешка при уписот 

Шифрирањето на податоците 
се врши според списокот на 
училиштата на Сојузниот за-
вод за статистика што е при-
менат при пописот на насе-
лението во 1971 година, а 
според називот на заврше-
ното училиште 

55 За колку 
години е зе-
мен личниот 
доход за 
утврдување 
на пензис-
киот основ — не е според личниот до-

ход 
— за носителите на „Пар-

тизанска споменица 1941", 
за борците на НОВ пред 
9 IX 1943 година на кои 
во пензискиот основ им е 
засметан боречкиот дода-
ток (член 238 став 3 од 
ОЗЗПО; член 70 став 3 
од ОЗИО), за работниците 
на одредени должности во 
органите на внатрешните 

3 
4 
6 

0 
1 

— не е уживател 
Ако р во прашање уживател: 
— телесно оштетување од 

прв степен 100% 
— телесно оштетување од 

втор степен 90?о 
— телесно оштетување од 

трет степен 80% 
— телесно оштетување од 

четврти степен 70% 
— телесно оштетување од 

петти степен 60"'о 
— телесно оштетување од 

шести степен 50% 
— телесно4 оштетување од 

седми степен 40% 
— телесно оштетување од 

осми степен 3096 
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бб Занимање 

57 Запалу-
вање и 
процент 
на исплата-
та на пен-
зијата 

58 Заложу-
вање во 
претходна-
та органи-
зација 
(СР-САП) 

59 Завод што 
ја врши 
исплатата 

работи и сл. — да се за-
пише бројот на месеци 01-60 

— за една година осигуру-
вање во смисла на член 
30 став 3 од ОЗЗПО 71 

— за две години осигуру-
вање 72 

— за три години осигуру-
вање 73 

— за четири години осигу-
рување 74 

— за пет години осигуру-
вање 75 

— за шест години осигуру-
вање 76 

— за седум години осигуру-
вање 77 

— за осум години осутуру-
вање 78 

— за девет години осигуру-
вање 79 

— за десет години осигуру-
вање 80 

— осигурени случаи пред 1 
I 1965 година според лич-
ниот доход 98 

— за воени осигуреници 99 
За воен осигуреник на кој 
пензијата му е одредена со 
примена на член 54 став 3 од 
ОЗЗПО да се запише соод-
ветната напред наведена 
шифра, а не шифрата 99 

Шифрирањето на податоци-
те се врши според Класифи-
кацијата на занимањата на 
Сојузниот завод за статисти-
ка применета при пописот на 
населението во 1971 година« 

не е запослен О 
запослен — пензијата се 
исплатува 100% 1 
запаслен — пензијата се 
исплатува 50 % 2 
ззпоелен — пензијата ме 
се исплатува 3 
запослен уживател на 
привремена инвалидска 
пензија, на кој пензијата 
му се исплатува во смис-
ла на член 170 од ОЗИО 4 

СР Босна и Херцеговина 1 
СР Црна Гора 2 
СР Хрватска 3 
СР Македонија 4 
СР Словенија 5 
СР Србија (потесно под-
рачје) 6 
САП Косово 7 
САП Војводина 8 

Се шифрира како обележе-
те под редниот број 11 „Ко-
мунален завод — Комунална 
заедница". 

518. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенската стан-
дарди (Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКС-
ПЛОЗИВИ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стага« 
дардизација се донесуваат следните Југословенски 
стандарди: 

Експлозиви за рударски и други потреби. 
Методи на испитувањето: 
Одредување на хемиската ста-

билност - - - - - - - JUS H.D8.001 
Одредување на густината на пат-

роната - - - - - - - - JUS H.D8.002 
Одредување на осетливоста на 

иницирање - - - - - - - - JUS H.D8.003 
Одредување на температурата на 

палењето - - - - - - - JUS H.D8.004 
Одредување на преносот на дето-

н а ц и ј а - - - - - - - JUS H.D8.005 
. Одредување на брзината на дето-

нацијата - - - - - - - JUS H.D8.006 
Одредување на работната способ-

ност според Traucul - - - - - JUS H.D8.007 
Одредување на осетливоста спре-

ма удир - - - - - - - - JUS H.D8.008 
Одредување на времето на поте-

њето - - - - - - - - JUS H.D8.010 
Одредување на водоотпорноста — JUS HJDS.dll 
Пресметување на теоретските ка-

рактеристики - - - - - - JUS Н.Ш.012 
Рударски експлозиви: 
Технички услови за изработка и 

испорака - - - - - - - JUS H.D8.020 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1972 година, освен стандардот JUS Н.Ш.012 
што се применува од тој ден. 

4. Се става вон сила југословенскиот стандајрд: 
Експлозиви за рударски и други 

потреби. Општи прописи — — — JUS N.D1.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за експлозиви за рударски и други потреби („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/60). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 03-4224/1 
27 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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519. 521. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА НАФТЕНИ ДЕ-

РИВАТИ 

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

Испитување на течни горива: 
Одредување на содржината на се-

дименти во нафти за горење — — JUS В.Н8Л51 
Доктор-тест - - - - - - - JUS В.Н8.152 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 март 1972 година. 

Бр. 08-4195/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

520. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНЕК-

ТОРИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ 

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

Конектори за радиофреквенции: 
Општи технички услови — — JUS N.R4.080 
Испитувања - - - - - JUS N.R4.081 
Коефициент на рефлекси јата. Ме-

тода на мерење — — — — — — JUS N.R4.082 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решен,ие се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1972 година, освен стандардот JUS N.R4.082 
што се применува од тој ден. 

Бр. 23-4205/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МИНИ« 

ЈАТУРНИ ОСИГУРУВАЧИ 

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

Минијатурни осигурувачи: 
Носачи на осигурувачи. Општи 

технички услови — — — — — 
Носачи на осигурувачи. Испи-

тувања — — — — — — — — 
Топливи влошки. Општи технич-

ки услови — — — — — — — 
Топливи влошки. Испитувања — 
Топливи влошки 20 mm X 5 mm. 

брзи, со голе.ма моќ на прекинување 
Топливи влошки 20 mm х 5 mm. 

Брзи, со мала моќ на прекинување 
Топливи влошки 20 mm х 5 mm. 

Троми, со мала моќ на прекинување 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

- решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1972 година. 

Бр. 23-4206/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS N.E5.705 

JUS N.E5.706 

JUS N.E5.731 
JUS N.E5.732 

JUS N.E5.740 

JUS N.E5.741 

JUS N.E5.742 

522. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК« 

ТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

Телекомуникации и електроника. 
Буквено означување на толеранциите 
на отпорниците и кондензаторите — 
Електротехнички графички симболи: 

Антени — — — — — — — 
Радиостаници — — — — — 
Системи на комутација во те-

лекомуникациите — — — — — 
Бирачи за телекомуникации 
Телефонски апарати и рачни Ге-

нератори на повик — — — - — 
Телефонски и телеграфски цен-

трали — — — — — — — — 
Телеграфски апарати — — .— 
Телефонски транслации — — 
Трансдуктори — — — - - — 

завод за стан-
југословенски 

JUS N.R0.020 

JUS N.A3.250 
JUS N.A3 252 

JUS N.A3.254 
JUS N.A3.256 

JUS N.A3.258 

JUS N.A3.260 
JUS N.A3.262 
JUS N.A3.264 
JUS N.A3.266 
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2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1972 година. 

Бр. 23.4207/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

523. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

АРМАТУРИ 

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

Санитарна арматура. WC-исплак« 
нуЕачи. Главни надворешни мерки, 
приклучни мерки — — — — — JUSM.C5.821 

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

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
март 1972 година. 

Бр. 27-4203/1 
25 август 1971 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

JUS M.G0.549 

Испитување на точноста на хо-
ризонтални дупчалки и глодалки со 
подвижен столб - — - - — JUS M.G0.162 

Испитување на точноста на по-
делната глава за 0 диск над 200 до 
300 mm. Образец на записникот на ис-
питувањето — — — — — — — 

Испитување на точноста на хори-
зонталн-ите брусилки за рамно бру-
сење, со правоаголна маса. должина 
на брусењето 1500 mm. Образец на 
записникот на испитувањето — — JUS M.G0.552 

Испитување на точноста на хори-
зонталните брусилки и глодалки со 
подвижен столб. Образец на записни-
кот на ис.питувањето - - — — JUSM.G0.562 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1972 година. 

4 Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 
Испитување на машини алатки: 

Испитување поделна глава — — JUS M.G0.149 
Испитување водорамни дупчалки 

и глодалки со подвижен столб — — JUS M.G0.162 
донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за испитување машини алатки („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 25/53). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 март 1972 го-
дина. 

Бр. 27-4202/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

524. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИ-

НИ АЛАТКИ 

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

Оски и движења за номерички 
управувани машини. Систем на озна-
чување и шематски прикази - — JUSM.G0.030 
Испитување на машини алатки: 

Испитување на точноста на не-
делната глава за 0 диск над 200 до 
300 mm — — — — — — — — JUS М. GO. 149 

Испитување на точноста на хори-
зонтални брусилки за рамно брусе-
ње, со правоаголна маса« должина на 
брусењето 1500 mm — - - - - JUS M.G0.152 

525. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИМ-

НАСТИЧКИ НАПРАВИ И СПОРТСКИ РЕК-
ВИЗИТИ 

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

Гимнастички направи: 
Ѕидно вратило - - - - - - JUS Z.D1.022 
Лачна штица - - - - - JUS Z.D1.051 
Штица со куки - - - - - JUS Z.D1.052 
Грбник - - - - - - . - JUS Z.D1.053 
Квадрати (квадратни скали) - — JUS Z.D1.076 
Подвижни скали - - - - JUS Z.D1.077 
Спортски реквизити: 
Ракометна врата - - - — - JUS ZJD2.030 
Кош за кошарка - - - - JUS Z.D2.040 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1972 година. 

Бр. 06-4187/1 
25 август 1971 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

526. 

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставните амандмани XX до XLI 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) и член 14 став 
3 и член 15 став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
47/66, 55/68 и 27/71), Советот на гувернерите на На-
родната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителна-
та резерва на деловните банки ка ј Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 
48/67, 5/68, 11/68, 37/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69, 
34/69, 6/70, 29/70, 18/71, 22/71, 26/71, 32/71 и 36/71) во 
точката 1 став 2 бројот: ,ДО" се заменува со бројот: 
„20", а по зборовите: „од 32%" се става запирка и се 
додаваат зборовите: „а од 21 септември до 14 ок-
томври 1971 година — по стопа од 33%.". 

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

О. бр. 68 
16 септември 1971 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р Иво Перишин, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
сојузниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ИНДИЈА 

I 
Се отповикува 
д-р Славко Комар од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Република Ин-
дија. 

I I 
Се назначува 
д-р Радивој Увалиќ, досегашен помошник со-

јузен секретар за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Ин-
дија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
13 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
512. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — — — — 721 

513. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфичната опрема за 
производството на винилхлорид мономер 
- PVC во прав - - - - - - - 722 

1514, )Правилник за дополнение на Правилни-
кот за водење евиденции во областа на 
трудот — — — — — — — — — 723 

515. Правилник за податоците што се регис-
трираат во матичната евиденција за осигу-
рениците и за уживателите на пензии — 724 

516. Упатство за матичниот број на осигурени-
ците и на уживателите на пензија — — 802 

517. Упатство за Кодексот на шифрите за во-
дење на матичната евиденција за осигу-
рениците и за уживателите на пензии — 804 

518. Решение за југословенските стандарди за 
експлозиви за рударски и други потреби 525 

519. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на нафтени де-
ривати — — - — - — - - — 825 

520. Решение за југословенските стандарди за 
конектори за радиофреквенции — — — 826 

521. Решение за југословенските стандарди за 
минијатурни осигурувачи — — — — 826 

522. Решение за југословенските стандарди за 
електроника и телекомуникации — — 826 

523. Решение за југословенскиот стандард за 
арматури — — — - — — — — 827 

524. Решение за југословенските стандарди за 
машини алатки — — — — — — 827 

525. Решение за југословенските стандарди за 
гимнастички направи и спортски рекви-
зити - - - - - - - - - - - 827 

526. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на задолжителната резерва на 
деловните банки ка ј Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 828 

Укази - - - - - - - - - - 828 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ". Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована РиеивКа бр. h -

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќ« бр. 17 


