
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки« 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата па опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Четврток, 29 март 1973 

БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 17 Г О Д . X X I X 

179. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/ 65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П О С Е Б Н И О Т И З Н О С Н А 
Г Л О Б А Л Н А Т А Д Е В И З Н А К В О Т А З А 1 9 7 3 Г О Д И -
Н А З А У В О З Н А З Е М Ј О Д Е Л С К А М Е Х А Н И З А Ц И -

Ј А З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Ш Е Ќ Е Р Н А Р Е П А 

1. За увоз на земјоделска механизација за 
производство на шеќерна репа (во понатамошниот 
текст' земјоделската механизација) се утврдува по-
себен износ на глобалната девизна квота за 1973 
година од 17,000 ООО динари во девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања. 

2 Средствата на посебниот износ на глобалната 
девизна квота од точка 1 на оваа одлука, договор-
но во рамките на Стопанската комора на Југосла-
вија, ги распределуваат организациите на здруже-
ниот труд регистрирани за надворешнотрговски 
промет на земјоделска механизација. 

Распределбата на средствата од став 1 на оваа 
точка ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука 

3. Како земјоделска механизација, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат земјоделските ма-
шини и орудија за производство на шеќерна репа, 
што договорно ќе ги утврдат организациите на 
здружениот труд што учествуваат во распределбата 
на тие средства, заедно со претставниците на орга-
низациите на здружениот труд за производство на 
шеќер што имаат договори за производствена ко-
операција со индивидуални производители за про-
изводство на шеќерна репа. 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на оваа точка се должни да се договорат и за дру-
гите услови околу увозот и продажбата на земјо-
делската механизација. 

4 Покрај условите од точка 2 на ораа одлука, 
организациите на здружениот труд што увезуваат 
земјоделска механизација мораат да ги исполнуваат 
и следните услови' 

1) да имаат обезбеден сервис за одржување и 
поправка на земјоделската механизација што ја 
увезуваат; 

2) да располагаат со динарски средства за ку-
пување на девизи потребни за увозот на земјодел-
ската механизација; 

3) да вршат промет на мало на земјоделска ме-
ханизација 

5 За учество во договарање за распределба на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа од-
лука организациите на здружениот труд се должни 
да ги поднесат следните докази: 

1) потврда од надлежната служба на општест-
веното книговодство дека располагаат со динари за 
купување девизи; 

2) обврска на организацијата на здружениот 
труд дека ќе обезбедат сервис и резервни делови 
за одржување и поправка на ,земјоделската меха-
низација што ја увезуваат; 

3) заверен препис од исправите за правото на 
вршење промет на мало на земјоделска механиза-
ција 

6 Организациите на здружениот труд регист-
рирани за надворешнотрговски промет на земјодел-
ска механизација се должни да издвојат до 10% од 
добиените средства според одредбите на оваа одлу-
ка, и да ги употребат за увоз на резервни делови 
за одржување и поправка на земјоделската меха-
низација што ја увезуваат 

7, За извршената распределба на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота врз одделни орга-
низации на здружениот труд во смисла на точка 2 
на оваа одлука, Стопанската комора на Југославија 
му доставува извештај за извршената распределба, 
со соодветната документација, на СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за стопанство 

8 Сојузниот секретаријат за стопанство, во спо-
годба со СОЈУЗНИОТ секретаријат за земјоделство, 
на секоја организација на здружениот труд, која 
според одредбите на оваа одлука има право на 
средства на посебната глобална девизна квота, ќе 

и издаде решение за височината на девизната кво-
та која и припаѓа, во рок од 15 дена од денот, на 
приемот на извештајот од Стопанската комора на 
Југославија. 

9. Ако организациите на Здружениот труд во 
рамките на Стопанската комора на Југославија не 
постигнат договор за распределба на износот на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлу-
ка, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, а по претходно подне-
сен извештај од Стопанската комора на' Југосла-
вија. 

10 Износот на посебната глобална девизна кво-
та за 1973 година од точка 1 на оваа одлука за 
увоз на земјоделска механизација може да се ко-
ристи до 30v април 1974 година. 

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

Р п бр 65 
21 март 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Цена на овој 6poj е 6 динари. -
Претплатата за 1973 година изнесува 
270 динари - Редакција' Улица Јо-
вана Ристика бр I Пошт фах 226 -
Телефони, централа (550-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

телекс 11756 
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180. 

Врз основа на член 3 од Законот за укинување 
на Фондот за кредитирање и осигурување на опре-
делени извозни работи и за пренесување на сред-
ствата, правата и обврските на ТОЈ фонд врз посеб-
ниот фонд што го основале организациите на здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ 
РАБОТИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ВРЗ ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИЗВОЗНИ РАБОТИ 

1. Средствата, правата и обврските на Фондот 
за кредитирање и осигурување на определени из-
возни работи на 31 јули 1972 година изнесуваат, 
и тоа. 

I- Средствата, правата и обврските по основ на 
кредитирањето на извозот: 

а) с р е д с т в а Динари 

1) состојба на жиро-сметката — 39,454.110,60 
2) втасани а ненаплатени ануите-

ти и ануитети што втасуваат за 
наплата од 1 август 1972 година 
до крајот на отплатниот период, 
по кредитите одобрени од 1 ја-
нуари 1971 до 31 јули 1972 годи-
на, со состојбата на 31 јули 1972 
година - - - - - - 654,830 566,25 

3) втасани а ненаплатени ануите-
ти и ануитети што втасуваат за 
наплата на 1 август 1972 годи-
на до крајот на отплатниот пе-
риод, по кредитите одобрени до 
крајот на 1972 година, со со-
стојбата на 31 јули 1972 година 658,106 383,80 

Вкупно: 1,352,391 060,65 

б) о б в р с к и ' 

1) за отплатување кредитот на 
Народната банка на ЈугосЛа-
вија - - - - - - - 1,321,701 260 

2) за внесување во фондот за оси-
гурување како почетна резерва 
на сигурноста од остварената 
разлика во каматата до крајот 
на 1971 година - - - - ' - - 17,941 450,15 

3) за внесување во приходите на 
Фондот, на остварената разли-
ка во каматата од работењето 
во 1972 година, КОЈ а ќе биде 
распоредена со завршната сме-
тка на Фондот според Статутот 
на Фондот 12,748 350,50 

Вкупно: 1,352,391 060,65 

в) права и други обврски: 
1) право на користење дел на не-

искористениот кредит кај На-
родната банка на Југославија 
за 1972 година — — 

2) обврски по кредитите одобрени 
од 1 јануари 1971 до 31 јули 

- 400,000 ООО 

1972 година, по кои не се иско-
ристени склучените договори — 

3) обврски по одобрените кредити 
за кои уште не се склучени 
договори — — — — — — 

4) обврски за кредитирање извоз-
ни работи врз основа на прет-
ходна согласност на Фондот за 
кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи, за 
кои до 31 јули 1972 година не 
се склучени договори за креди-
ти со странски лица — — — 

Динари 

886,671,01730 

52,123 737 

83,352 250 

II. Средствата, правата и обврските по основ на 
осигурување на извозот 

а) с р е д с т в а ' 
1) состојба на жиро-сметката — 11,065 695,95 
2) средства во побарувања — — 1 950 734,70 

Вкупно: 13,016 430,65 

б) о б в р с к и : 
за внесување во резервата на си-
гурноста на осигурувањето — — 

Вкупно: 

13,016 430,65 

13,016 430,65 

в) други обврски: 
обврски што би можеле да прои-
злезат од договорите за осигуру-
вање склучени од 1 Јануари' 1971 
до 31 јули 1972 година (преземени 
ризици) — — — — — — — 1.076,960 934,20 

Вкупно: 1 076,960 934,20 

2 Средствата, правата и обврските во износите 
од точка L на оваа одлука се пренесуваат врз Фон-
дот за кредитирање и осигурување на извозни ра,-
боти 

3 Преносот на средствата, правата и обврските 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши врз основа 
на изработената документација (Биланс на Фондот' 
за кредитирање и осигурување на определени из-
возни работи на 31 ЈУЛИ 1972 година со образложе-
ние на билансните позиции, Преглед на склучените 
договори за рефинансирање на извозните работи во 
периодот од 1 јануари 197Д до 31 Јули 1972 година, 
Преглед на склучените договори за кредит со На-
родната банка на Југославија, во 1971 и 1972 година, 
Преглед на обврските по одлуките на Управниот 
одбор на Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи за рефинансирање на 
извозните работи по кои на 31 јули 1972 година до-
говорите за кредит со деловните банки не биле пот-
пишани, Преглед на обврските што можат да на-
станат од одлуките на Управниот одбор на Фондот 
за кредитирање и осигурување на определени из-
возни работи за претходни согласности за рефи-
нансирање на извозни работи и Преглед на осигуре-
ните работи и фактурираните 4 и наплатените пре-
мии за осигурувале по полисите издадени од 1 Ја-
нуари 197L до 31 јули 1972 година), која е составен 
дел на оваа одлука, а се наоѓа ка ј СОЈУЗНИОТ се-
кретаријат за финансии. 

4 Преносот на средствата, правата и обврските 
од точка L на оваа одлука ќе се изврши во рок од , 
15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 
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Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п бр бб 
14 март 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с р. 

181. 

странски туристи можат да се формираат според 
условите на пазарот 

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

Р п бр 68v  

21 март 1973 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. 'р. 

Врз' основа на член 27 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
З А Д О П О Л Н Е Н И Е Н А О Д Л У К А Т А З А О Д Р Е Д У -
В А Њ Е Н А П Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Ј А Л Н И Ц А Р И Н С К И 
С Т А П К И З А У В О З Н А О Д Р Е Д Е Н И П Р О И З В О Д И 

О Д З Е М Ј И Т Е В О Р А З В О Ј 

1. Во Одлуката за одредување на преференци-
јални царински стапки за увоз на одредени произ-
води од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/73) во точка 1 во уводната реченица по збо-
рот „Пакистан," се додава зборот' „Тунис,". 

Оваа одлука ќе се применува почнувај-
ќи од 7 март 1973 година. 

3 Оваа одлука влегува во сила народниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ. 

183. 

Врз основа на член 37 став 1, член 376 и член 
37д став 1 од Законот за прометот на стоќи 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, 29/71 и 26/72); Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А О Д Л У К А Т А 
З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А С Т О К И Т Е Ч И Ј И З В О З 

И У В О З Е Р Е Г У Л И Р А Н 

1. Во Одлуката за определување на стоките ЧИЈ 
ИЗВОЗ и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72 и 11/73), во Списо-
кот на стоките за кои се утврдуваат условите за из-
воз и увоз, КОЈ е составен дел на таа одлука, во ко-
лона 4 се вршат следните измени, и тоа' 

Р п бр 67 
2l март 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. „Т
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182. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола па цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А Д О П О Л Н Е Н И Е Н А О Д Л У К А Т А З А М А К С И - " 
М И Р А Њ Е Н А Ц Е Н И Т Е З А С И Т Е П Р О И З В О Д И И 

У С Л У Г И 

1 Во Одлуката за максимирање на цените за 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/73) по точка 1 се додаваат две нови точки, кои 
гласат 

,Да Организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со - производство на концентрирана 
добиточна храна — мешалници на добиточна хра-
на, можат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ цени на 
концентратите за добиточна исхрана (мешаници) 
сразмерно со зголемувањето на цените на увозни-
те компоненти и со нивното учество во мешаница-
та. 

16 Како постојна цена на хотелските услуги 
(услуги за сместување и пансион) за домашни ту-
ристи ќе се смета не само цената што постоела на 
31 декември 1972 година туку и цената што посто-
ела во одредениот временски период (сезона) на 
претходната година. Цените на тие услуги за 

08.03 Смокви, свежи или суви: 
1) Свежи 
2) Суви 

а) етивирани 
б) неетивирани 

08.05 Овошје во лушпа, освен овош-
јето од тар бр 08 01, свежо или 
суво, излупено или не 
5) Друго 

09 04 Црн пипер;' пименти вид cap-
sicum или пимент 
1) Црн пипер. 

а) во зрно, црн 
б) во зрно, бел 

12 01 Маслени семенки и плодови, 
цели или кршени' 
1) Кикиритки (арашид): 

а) во лушпа v 
б) излупени 

2) Копра 
3) Палмини ореви и Јатки: 

а) палмини голушки 
б) друго 

18 01 Какао во зрно, цело или кршено, 
сурово или пржено 
1) Какао во зрно, сурово 
2) Какао пржено 
3) Друго 

ГДК ЛВ 

ГДК ЛВ 
ГДК JIB 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛВ 
ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 
ГДХ ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 
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184. 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

РК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

18 03 Какаова паста (во грутки или 
блокови), одмастена или не ГДК ЛБ 

18 04 Какаов путер (маст и масло) ГДК ЛБ 
18 05 Какао во прав, незасладен ГДК ЛБ 
18 06 Чоколада и други преработки 

за храна, што содржат какао; 
2) Друго: 

а) какао во прав, со шеќер ГДК ЛБ 
20 06 Овошје приготвено или конзер-

вирано на друг начин, со или 
без додаток на шеќер или алко-
хол: 
1) Кикиритки: , 

б) друго 
2) Ореви 
5) Ананас 
6) Агруми 

56 01 Вештачки и синтетички влакна 
(испрекинати), невлачени, ис-
чешлани или на друг начин не-
приготвени за предење: 
1) Синтетички влакна: 

б) полиестерски 
84.25 Машини, апарати и справи за 

берба и вршидба на земјодел-
ски производи; преси за слама 
и за добиточна храна; ковачки 
за трева, ветерници и слични 
машини за чистење семе, зрна 
и мешунест зеленчук; машини 
за сортирање јаЈца и други ма-
шини за сортирање на земјо-
делски производи (освен маши-
ни за мелничката индустрија од , 
тар. бр. 84 29): 
10) Машини за вадење компири 

и репа: 
б) за вадење репа ГДК ЛБ 

91.02 Ѕидни часовници и будилници 
со часовен механизам (освен ча-
совници од лар бр 91 03): 
1) Ѕидни часовници ДЛ ЛБ 

91.04 Други часовници: 
2) Будилници со голем меха-

, низам ЛБ ДЛ 
93.05 Друго оружје, вклучувајќи и 

воздушни, пружински и слични 
пиштоли, карабини и пушки' 
1) Пушки за подводен риболов ГДК ЛБ 

94 01 Столови и други седишта (ос-
вен оние од тар. бр. 94 02), па и 
кои можат да се претворат во 
кревети, и нивни делови. 
2) Од метал. 

а) поставени (тапацира«!!) 
или прекриени ГДК ЛБ". 

2 Во тарифниот број 51.01 во точка 1 под в) по-
одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, КОЈ а 
гласи 

,,З) полиестер филаменти ЛБ РК". 
Досегашната одредба под 3, станува одредба 

под 4 
3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува врз работите што ќе се 
склучат и ќе ft се пријават на банката од ТОЈ ден. 

, Р п бр 69 
21 март 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Брзо основа на член 16 став 2 од Законот за ут-
врдување и пресметување на вкупниот приход и 
доход во основните организации на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ 
НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ЗАЕМ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Пресметувањето и враќањето на акнтациите 
на задолжителниот заем на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини (во понатамошниот текст: задолжителниот 
заем) — на основните организации на здружениот 
труд што по завршната сметка не оствариле доход 
доволен да се покријат аконтациите на задолжи-
телниот заем уплатени во текот на годината, им се 
врши на начинот пропишан со оваа одлука. 

2. Утврдувањето на аконтациите на задолжи-
телниот заем уплатени во текот на годината што 
не можат да се покријат од остварениот доход по 
завршната сметка, се врши на образецот „1103" — 
Пресметка на уплатените аконтации на задолжител-
ниот заем што не можат да се покријат од остваре-
ниот доход во 197— година, КОЈ е отпечатен кон оваа 
одлука и е нејзин составен дел (во понтамошниот 
текст' Образецот ПОЗ). 

Образецот ПОЗ се пополнува врз основа на 
книговодствените податоци на основната организа-
ција на здружениот труд со состојбата на 31 де-
кември, односно врз основа на податоците од Би-
лансот на успехот на основната организација на 
здружениот труд за односната година. 

3. Образецот ПОЗ го пополнува, основната орга-
низација на здружениот труд која 'од доходот спо-
ред завршната сметка. — што е утврден врз ос-
нова на материјалните трошоци на работењето и на 
амортизацијата пресметана по стапките пропишани 
со законот, по надоместување на договорните и за-
конските, обврски и на минималните лични доходи 
и издатоците според одредбите на чл. 8 и 9 на За-
конот- за утврдување и пресметување на вкупниот 
приход и доход во основните организации на здру-
жениот труд, — не може да го надомести износот 
на задолжителниот заем пресметан според одред-
бите на Законот за средствата на задолжителниот 
заем за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и Автономна 
Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/71 и 23/72) 

Основната организација на здружениот труд од 
став 1 на оваа точка која трајно врши дејност на 
територијата на две или повеќе републики или авто-
номни покраини го пополнува Образецот ПОЗ по-
себно за секоја република или автономна покраина 
на чија територија трајно ја врши дејноста. 

4 Дополнетиот Образец ПОЗ за претходната го-
дина, заедно со завршните сметки, основната орга-
низација на здружениот труд и го поднесува на 
Службата на општественото книговодство. 

Заедно со Образецот ПОЗ основнава организа-
ција на здружениот труд и поднесува на Службата 
на општественото книговодство и налог за враќање 
на повеќе уплатените аконтации на задолжителниот 
заем и соодветната документација за извршените 
уплати на аконтациите на задолжителниот заем, 

Налогот од став 2 на оваа точка основната ор-
ганизација на здружениот труд го издава на из-
носот искажан на ред. број 5 на Образецот ПОЗ, врз 
товар на сметката на која ја вршила уплатата на 
аконтациите на задолжителниот заем за годината 
за која се врши враќањето на повеќе уплатените 
аконтации на задолжителниот заем. 

1 ' 2 3 4 
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5. Службата на општественото книговодство по 
извршената контрола на налогот и на Образецот 
ПОЗ ќе ги врати повеќе уплатените аконтации на 
Задолжителниот заем. 

Ако на сметката на која е вршена уплатата на 
аконтациите на задолжителниот заем за годината за 
која се врши враќање нема средства, налозите од 
точка 4 став 3 на оваа одлука , Службата на оп-
штествено книговодство ќе ги извршува од прили-
вот на средствата на аконтациите на задолжител-
ниот заем за тековната година. ^ 

Износот на вратените повеќе уплатени аконта-
ции на задолжителниот заем, основната организа-
ција на Здружениот труд го одобрува на контото 
178 — Заем за кредитирање на недоволно развиени-
те републики и САП Косово. 

6. По исклучок на одредбите на точка 4 ст 1 и ^ 
на оваа одлука, пополнетиот Образец ЛОЗ за 1972 
година и налогот за враќање на повеќе уплатените 
аконтации на задолжителниот заем основната ор-
ганизација на здружениот труд ќе и ги поднесе 
на Службата на општественото книговодство нај-
доцна до 15 април 1973 година. 

Пополнувањето на Образецот ПОЗ за 1972 го-
дина основната организација на здружениот труд го 
врши врз основа на книговодствените податоци од-
носно податоците од Билансот на успехот за 1972 
година 

7. Одредбите од оваа одлука се применуваат и 
врз враќањето аконтациите на задолжителниот за-
ем на основните организации на здружениот труд 
што од остварениот доход не можат да ги покријат 
аконтациите на задолжителниот заем уплатени во 
3972 година. 

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

Р п бр 70 
21 март 1973 година 

Белград . 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Образец - „ПОЗ" 

(Основна организација на здружениот труд) 

(Седиште) 

(Република — автономна покраина) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА УПЛАТЕНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИОТ ЗАЕМ ШТО НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОКРИ-
ЈАТ ОД ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД ВО 197— ГОДИНА 

Реден 
број О п и с Износ 
1 2 3 
1 Остварен доход 

2 Договорни и законски обврски, минимал-
ни лични доходи и издатоци што се на-
доместуваат од доходот според чл 8 и 9 
на Законот за утврдување и пресметува-
ње на вкупниот приход и доход во основ-
ните организации ,на здружениот труд 

3 Остаток на доходот (1 минус 2) 

4 Износ на уплатените аконтации на за-
должителниот заем за 197— година 

5 Износ на повеќе уплатените аконтации 
на задолжитениот заем (4 минус 3) 

1 2 з 

6 Износ на задолжителниот заем за 197— 
година 

197— година - Одговорно лице 

Забелешка - Под ред. бр. 1 се внесува остварениот до-
ход искажан на ред број 17 на Билансот 
на успехот, наголемен за износот на пре-
сметаната амортизација над износот ут-
врден по стапките пропишани со законот. 

185. 

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за 
утврдување и пресметување на вкупниот приход и 
доход во основните организации на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ 
НА ЗАКОНСКИТЕ ОБВРСКИ, НА ДАНОЦИТЕ И 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1 Пресметувањето на законските обврски, на 
даноците и придонесите од личните доходи на ра-
ботниците, од чие надоместување, издвојување и 
плаќање се ослободува основната организација на 
здружениот труд и кои и се враќаат, под условите 
од член 13 на Законот за утврдување и пресмету-
вање на вкупниот приход и доход во основните ор-
ганизации на здружениот труд (во понатамошниот 
текст' Законот), се врши на начинот пропишан со 
оваа одлука 

2. Како законски обврски, во смисла на член 13 
став 1 на Законот, се подразбираат даноците, при-
донесите и другите давачки за кои со закон е од-
редено да се надоместуваат од доходот на основната 
организација на здружениот труд (член 7 став 2 
на Законот). 

Како даноци и придонеси од личниот доход на 
работниците, во смисла на член 13 ст. 2 и 3 на За-
конот, се подразбираат даноците за општествено-
-политичките заедници и придонесите за интересни-
те заедници, што се пресметуваат од личните дохо-
ди на работниците и се надоместуваат од личниот 
доход на работниците. 

Како даноци од член 13 ст 4 и 5 на Законот, 
се подразбираат даноците што основната организа-
ција на здружениот труд ги пресметува и им ги 
плаќа на општествено-политичките заедници од до-
ходот, како и даноците за општествено-политички-
те заедници што се пресметуваат и се плаќаат од 
личниот доход на работниците. 

3 Основната ,организација4 на здружениот труд 
што од остварениот доход по завршната сметка, кој 
е утврден врз основа на материјалните трошоци на 
работењето и амортизацијата" пресметана по пропи-
шаните минимални стапки, не може да ги надомес-
ти обврските и издатоците од член 7 на Законот и 
личните доходи за односната година во височина 
на минималните лични доходи, на начинот пропи-
шан во чл 8 и 9 на Законот, се ослободува од об-
врската: 

1) за надоместување и издвојување на сразмер-
ниот дел на сите законски обврски, во делот КОЈ се 
однесува на работењето од кое е остварен доходот; 

2) за надоместување и плаќање на даноците и 
придонесите од личниот доход на работниците, прес-
метани и платени за годината за која е искажана 
загуба 

Уплатените износи на законските обврски, да-
ноците и придонесите од личните доходи на работ-
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ниците во височината утврдена во одредбите под 
1 и 2 на став 1 на оваа точка, и се враќаат на ос-
новната организација на здружениот труд. 

Налозите за плаќање на даноците и придоне-
сите, што се воведени во евиденцијата Kaj Служ-
бата на општественото книговодство '(во понатамош-
ниот текст Службата) во смисла на член 34 од 
Законот за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 5/72, 23/72, 33/72, 
39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), а се однесуваат на дано-
ците и придонесите наведени во одредбите под 1 и 2 
на став 1 од оваа точка, Службата ќе и ги врати на 
основната организација на здружениот труд исто-
времено кога и ги враќа уплатените износи на да-
ноците и придонесите според одредбите на став 2 од 
оваа точка 

Износите на даноците и придонесите, пресмета-
ни во смисла на одредбите под 1 и 2 на став 1 од 
оваа точка, што основната организација на здруже-
ниот труд според одредбата на член 6 од Законот 
за ограничување на приходите од даноците и при-
донесите од стопанството и за ограничување на 
стапките на данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр 71/72) е должна да ги внесе во своите 
средства на резервите, не ги внесува во тие сред-
ства, туку пресметаните износи служат за покри-
тие на загубата 

Височината на законските обврски, на даноци-
те и придонесите од личните доходи на работници-
те од ст 1 до 4 на оваа точка се искажува на 
образецот „ОПЗО" — Пресметка на законските об-
врски, на даноците и придонесите од личните доходи 
на работниците што служат за покритие на загубите, 
КОЈ е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин соста-
вен дел (во натамошниот текст Образецот „ОПЗО"). 

4. Основната организација на здружениот ,труд 
што од остварениот доход по завршната сметка не 
може да ги надомести обврските и издатоците од 
член 7 на Законот и исплатените аконтации на лич-
ните доходи на работниците, до износот пропишан 
во чл 8 и 9 на Законот, се ослободува до височина-
та на непокриената загуба од обврската: 

1) за надоместување и издвојување на данокот 
од доходот за годината во која е искажана загуба; 

2) за надоместување и плаќање на данокот од 
личниот доход на работниците пресметани и пла-
тени за годината за КОЈА е искажана загуба 

Уплатените износи на даноците во височината 
утврдена во одредбите под 1 и 2 на став 1 на оваа 
точка ќ се враќаат на основната организација на 
здружениот труд. 

Налозите за плаќање на даноците и придонеси-
те, што се воведени во евиденцијата кај Службата 
во смисла на член 34 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство, а се однесуваат на да-
ноците и придонесите наведени во одредбите под 
1 к 2 на став 1 на оваа точка, Службата ќе и ги 
врати на основната организација на здружениот 
труд истовремено кога ќ ги враќа уплатените изно-
си на даноците и придонесите според одредбите на 
став 2 на оваа точка. 

Износите на даноците и придонесите пресметани 
според одредбите под 1 и 2 на став 1 од оваа точка, 
што основната организација на здружениот труд 
според одредбата на член 6 од Законот за ограни-
чување на приходите од даноците и придонесите од 
стопанството и за ограничување на стапките на да-
нокот на промет е должна да ги вгесе во своите 
средства на резервите, не ги вкусува во тие сред-
ства, туку пресметаните износи служат за покри-
тие на загубата 

Износите на даноците од ст 1 до 4 на оваа точ-
ка се искажуваат на образецот ОПИ — Пресметка, 
на даноците што служат за покритие на загубата, 
КОЈ е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин соста-
вен дел (во понатамошниот текст: образецот ОПП). 

5 Пред пресметувањето на законските обврски, 
на даноците и придонесите од личните доходи на 
работниците според член 13 на Законот, основната 

организација на здружениот труд е должна загуба-
та искажана во завршната сметка да ја покрие од 
своите средства на резервите и од паричните сред-
ства на заедничката потрошувачка ф 

Основната организација на здружениот труд од 
точ. 3 и 4 на оваа одлука ги утврдува законските 
обврски, данокот и придонесите од личните доходи 
на работниците на Образецот ОПЗО и на Образецот 
ОПП само ако загубата не можела да се покрие на 
начинот од став 1 на оваа точка 

Износите на законските обврски, на даноците ЈИ 
на придонесите од личните доходи на работниците, од 
чие надоместугање, издвојување и плаќање се осло-
бодува останата организација на здружениот труд 
според член 13 на Законот, служат за покритие на 
загубата 

6. Образецот ОПЗО и Образецот С ПП ги соста-
вува основната организација на здружениот труд 
врз основа на книговодствените податоци со COCTOI-
бата на 31 декември, на податочно од Билансот на 
успехот за годината во која загубата е искажана и 
на другите евиденции, и и ги поднесува на Служ-
бата заедно со завршната сметка 

7 Основната организација на здружениот труд 
што законските обврски, даноците или придонесите 
од личните доходи на работниците ги пресметува 
и ги плаќа во корист на две или повеќе општестве-
но-политички заедници или интересни заедници со-
ставува посебни спецификации за секоја општестве-
но-политичка заедница и за секова интересна заед-
ница на кои им припаѓаат приходите од тие обврс-
ки^ даноци и придонеси и од кои тие и се враќаат 
на основната организација на здружениот труд 
Спецификациите се составуваат посебно за секој 
вид обврски, даноци односно придонеси и се при-
лагаат кон Образецот ОПЗО и Образецот ОПП 

8Г. Кон Образецот ОПЗО и Образецот ОПИ основ-
ната организации на здружениот труд од точ, 3 и 4 
на оваа одлука поднесува налози за враќање на по-
веќе уплатените износи врз товар на тековните при-
ходи од сметката на кота е вршена уплатата на за-
конските обврски, даноците и придонесите од лич-
ните доходи на работниците 

Од основната организација на здружениот труд 
Службата може да бара докази за извршените уп-
лати на законските обврски, даноците и придоне-
сите од личните доходи на работниците » 

9 По извршената контрола на пресметките, на 
основната организација на здружениот труд Служ-
бата и ги враќа повеќе уплатените износи на закон-
ските обврски, даноците и придонесите од личните 
доходи на работниците на кои има право според 
член 13 на Законот, врз товар на тековните прихо-
ди на соодветните законски обврски на даноците и 
придонесите од личните доходи на работниците 

10 Образецот 0 I I 3 0 и Образецот ОПП за 1972 
година основната организација на здружениот труд 
од точ 3 и 4 на оваа одлука и ги поднесува на 
Службата најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето ,во сила на оваа одлука. 

Покритието за загубата искажана во завршната 
сметка за 1972 година врз товар на законските об-
врски, даноците и придонесите од личните доходи 
на работниците, утврдени според одредбите на оваа 
одлука, се врши со задолжување на соодветните 
конта при одобрување на контото 180 — Н е с к р и е -
на загуба 

И Оваа одлука ќе се применува и врз основ-
ните организации на здружениот труд што во за-
вршните сметки за 1972 година искажале загуба 

12 Оваа одлука влегува в о з и л а наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р п бр 71 
21 март 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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ЗАБЕЛЕШКА ' 

1. Во ред број 4 се внесува износот на пресме-
таната амортизација над минималните, пропишани 
стапки за односната година (од контото 421), сраз-
мерно на односот на вкупно пресметаната аморти-
зација и износот на амортизацијата содржана во 
реализираните производи и услуги 

2 Во ред 6poj 8 се внесува износот на минимал-
ните лични доходи пресметани за односната годи-
на (независно од тоа до КОЈ а височина е вршена ис-
платата на аконтации на личните доходи) содржан 
во реализираните производи и услуги. Износот на 
минималните лични доходи се утврдува врз основа 
на бројот на работници-месеци пресметани врз ос-
нова на вкалкулираните часови на работа и висо-
чината на минималниот личен доход пропишан со 

^акон Износот на минималните лични доходи содр-
жан во реализираните производи и услуги се утвр-
дува сразмерно со односот на вкупно исплатените , 
аконтации на личните доходи на работниците и из-
носот на исплатените лични доходи содржани во 
реализираните производи и услуги за односната го-
дина. 

3 Во ред бр. 11 и 12 се внесува состојбата на 
контото 950 и на контото 080 на 31 декември пред 

покритието на загубата од овие средства, ОВОЈ из-
нос треба да е искажан на ред број 83 на Билансот 
на успехот,. 

4 Коефициентот на ред. 6poj 15 се пресметува 
со пет децимали Ако износот на ред. број 14 е по-
голем од вкупниот износ на ред. број 7, за покритие 
на загубата се користи вкупниот износ на закон-
ските обврски од ред. број 7, во кој случај е коефи-
циентот 1. 

5. Износот на ред. број 25 во. колона 3 одговара 
на износот на ред. број 7, а износот во колона 5 — на 
износот од ред. 6poj 14. Износот на ред. бр. 28 во 
колона 5 се искажува во Билансот на успехот на 
ред. број 87. 

6. Во колона 7 во ред бр 16 до 24 се внесува 
вкупниот износ на извршените уплати на секоја 
одделна законска обврска за , односната година, 
вклучувајќи ги и износите на извршените уплати по 
31 декември. 

7. Износите од ред. бр. 16 до 40 во колоните 3 и 4 
се земаат од контото 271. 

8. Износот од ред бр. 40 во колона 3 се иска-
жува во Билансот на успехот на ред. број 88. 
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Образец ,,ОПП" 

(Основна организација на здружениот труд) 

(Седиште) 
П Р Е С М Е Т К А 

НА ДАНОЦИТЕ ШТО СЛУЖАТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА 197 ГОДИНА 

I, Утврдување на непокриената загуба 

Реден 
број 

: О П И С Реден број од 
Билансот на - Износ 
успехот 

1 2 3 4 

1 Доход 17 

2 Договорни обврски и издатоци од член 7 став 3 на Законот 36 
47 

ДО 
до 

40 
49 

3 Законски обврски 41 до 45 

4 'Исплатен! лични доходи, содржани во реализираните производи и услуги -

5 Вкупно врз товар на доходот (2 + 3 + 4) -

6 Помалку остварен доход (5 минус 1) -

7 Покритие на загубата врз товар на исправката на вредноста на побарува-
њата над законскиот рок 82 

8 Средства на резервите (конто 950) 

9 Парични средства на заедничката потрошувачка (конто 080) 

10 Покритие на загубата (7 + 8 + 9) 

И Непокриена загуба (6 минус 10) -

И. Утврдување па даноците за покритие на загубата и за враќање 

Р
Л

е д е н О п и с број И з н о с 

1 2 3 
12 Износ на пресметаниот данок од доход 

13 Износ на данокот од доход за покритие на загубата (износ од ред 
или од ред број 12) 

број 11 
, 

14 Износ на уплатениот данок од доход 

15 Износ на данокот од доход за враќање 

16 Коефициент, КОЈ се пресметува според образецот: 
ред. број 13 

ред. 6poi 12 

17 Остаток на непокриената загуба (11 минус 13) -

18 Износ на пресметаниот данок од личните доходи на работниците 

19 Износ на данокот од личните доходи на работниците за покритие на 
,загубата (износ од ред, број 17 или од ред. број 18) 

20 Игзнос на уплатениот данок од личните доходи на работниците 
-А 

21 Износ на данокот од личните доходи на работниците за враќање 

22 Коефициент, кој се пресметува според образецот: 
ред. број 19 

ред. број 18 

Прилог: Спецификација на обврските по ОПЗ 

(М. П.) 
197 година -

(Одговорно лице) 
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Забелешка: Спецификација се составува посебно за данокот од доходот а посебно за данокот од лич-
ните доходи на работниците. ^ 

ЗАБЕЛЕШКА 
1. Во ред 6poj 4 се внесува износот на исплате-

ните лични доходи што во смисла на член 9 став 1 
од Законот се надоместуваат од доходот во корист 
на контото 150 

2 Во ред бр. 8 и 9 се внесува состојбата на кон-
тото 950 и на контото 080 на 31. декември, пред 
покритието на загубата од овие средства ОВОЈ ИЗНОС 
треба да е искажан на ред. 6poj 83 на Билансот на 
успехот. 

3 Во ред 6poj 13 се внесува износот од ред број 
И ако износот на ред 6poj 12 е поголем од износот 
на ред број 11, или износот од ред број 12 ако из-

носот на ред. број 11 е поголем од износот на ред. 
број 12 (Аналогно и за ред. број 19). 

4. Коефициентот на ред, 6poj 16 го утврдува ос-
новната организација на здружениот труд која има 
износ на ред. број 12 поголем од износот на ред. 
6poj 11, а коефициентот на ред, број 22 го утврдува 
основната организација на здружениот труд која на 
ред број 18 има износ поголем од износот на ред. 
6poj 17 Коефициентите на ред бр. 16 и 22 се утвр-
дуваат заради изнаоѓање на сразмерниот износ на 
даноците што им припаѓаат на одделни општестве-
но-политички заедници, ако основната организација 
на здружениот труд врши уплата во корист на две 
или повеќе општествено-политички заедници. 

186. 

Врз основа на член 39 став 2 и член 110 од За-
конот за воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр 67/72), СОЈУЗНИОТ секретар за труд и со-
цијална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ЛИЧНАТА 
И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ОРТО-

ПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1973 ГОДИНА 

1 Личната и семејната инвалиднина и ортопед« 
скиот додаток од 1 Јануари 1973 година се зголему-
ваат за 17%, и така зголемени изнесуваат: 

1) личната инвалиднина, и тоа. 
а) на воените инвалиди од I до VII група, 

месечно' 

Група Динари 
I - - - - - - - - 2.383 
И - - - - - - - 1.727 
III - - - - - , - - - 1306 
XV — ,— — — — — — — 965 
V - - - - - - - - 687 
VI - - - - - - - - 426 
VII — - - - - - - - 288 

б) на воените инвалиди од VIH до X група, 
. во еднократен годишен износ: 

Група Динари 
VII I 1.663 
IX - - - - - - - - 1248 
X - - - - - - - - 835 

Динари 
2) семејната инвалиднина, и тоа: 

аГза еден член, годишно —4 — — 1.755 
б) за секој натамошен член на се-

мејството КОЈ е соуживател на 
инвалиднина годишно — — — 877 

в) наголемена семејна инвалиднина 
(член 30 на Законот за воените 
инвалиди), месечно — — — — 234 

3) ортопедскиот додаток месечно, и тоа: 
а) за прв степен на телесно оштету-

вање —' — — — — — — 690 
б) за втор степен на телесно оште-

тување — — — — — —- 526 
в) за трет Степен на телесно оште-

тување — — — — — — 339 
г) за четврти степен на телесно ош-

тетување — — — — — — ' 164 

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

Бр. 7-1336/1 
16 март 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 
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187. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ДОДАТО-
КОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО 

ЛИЦЕ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице, од 1 јануари 1973 година, месечно изнесува, 
и тоа' 

1) на воен инвалид распореден 
во прв степен на додатокот 2 179 динари 

2) на воен инвалид распореден 
во втор степен на додатокот 1 676 динари 

3) на воен инвалид распореден 
1 во трет степен на додатокот 1173 динари 

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

Бр. 7-1396/1 
16 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

188. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за бо-

речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), СОЈУЗНИОТ секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1973 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот додаток 
во 1973 година се утврдува во износ од 1 676 динари. 

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

Бр 7-1397/1. 
16 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

189. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за ос-
новните права на - носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), СОЈУЗНИОТ секретар за труд и социјална по-
литика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГО-

ДИНА 

1 Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1972 година се утврдува во износ од 1.676 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен личен 
доход од став 1 на оваа наредба служи за утврду-
вање на додатокот кон пензијата и на постојаното 
месечно парично примање за 1973 ,година според 
Законот за основните права на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941". 

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

Бр. 7-1398/1 
16 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

190. х 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
сојузниот секретар за 'труд и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГО-

ДИНА" 

1. Просечниот месечен личен доход во Југослави-
ја за 1972 година се утврдува во износ од 1 676 динари. 
^ Утврдениот износ на просечниот месечен личен 

доход од став 1 на оваа наредба служи за утврду-
вање на постојаното месечно парично примање за 
1973 година според Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој« 

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

Бр 7-1399/1 
16 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

191. 

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за ос-
новните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
СОЈУЗНИОТ секретар за труд и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1972 ГО-

ДИНА 

1. Просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија за 1972 година се утврдува во износ од 1 676 
динари. 

Утврдениот износ на просечниот месечен ли-
чен доход од став 1 на оваа наредба служи за утвр-
дување на додатокот кон пензијата и на постојано-
то месечно парично примање за 1973 година според 
Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година. 

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

Бр 7-1400/1 
16 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд и социјална 
политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 
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192. 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр 23/72) и член 6 
од Законот за измени и дополненија на Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр 58/71), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА НА 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО 1973 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија во 1973 годи-
на ќе пренесе средства врз Поштенската штедилни-
ца во износ од 1.600,000.000 динари од средствата на 
штедните влогови собрани до 31 декември 1971 го-
дина, што се водат на посебна сметка кај Народна-
та банка на Југославија како депозит на Поштен-
ската штедилица. 

Средствата на штедните влогови што во 1973 го-
дина се пренесуваат врз Поштенската штедилница 
во смисла на став 1 од оваа точка, Поштенската 
штедилница ќе ги распореди врз републиките и ав-
тономните покраини спрема нивното учество во 
вкупните средства на штедните влогови ка ј Поштен-
ската штедилница остварени до 31 декември 1971 
година. При тоа ќе се земат предвид и средствата во 
износ од 108,000 ООО динари што се пренесени врз 
Поштенската штедилница во 1972 година за давање 
кредити во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина, во Социјалистичка Република Хрватска и 
во Социјалистичка Република Словенија како акон-
тација на распределбата за 1973 година, во смисла на 
точка За од Одлуката за пренесување дел од сред-
ствата на штедните влогови врз Поштенската ште-
дилница во 1972 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/72 и 47/72). 

2. Од средствата од точка 1 на оваа одлука На-
родната банка на Југославија во текот на првото 
тримесечје на 1973 година ќе пренесе врз Поштен-
ската штедилница износ од 200,000.000 динари. 

Остатокот на средствата од 1.400,000.000 динари 
ќе се пренесе врз Поштенската штедилница спрема 
распоредот што Советот на гувернерите ќе го утвр-
дува на почетокот на секое тримесечје. 

Средствата од точка 1 на оваа одлука Поштен-
ската штедилница ќе ги користи за давање кредити 
за намени и под услови што ќе ги утврдат надлеж-
ните републички и покраински органи, во согласност 
со одредбите на член 366 од Законот за организаци-
јата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71). 

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

О бр 5 
2 февруари 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

193. 

Врз основа на член 82 став 2 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 71/72) 
и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ'", бр. 23/72), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОВИЗИЈАТА НА ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ БАНКИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ МЕ-
НУВАЧИ ПРИ ОТКУПОТ НА ДИНАРСКИ ТУРИС-
ТИЧКИ ЧЕКОВИ ИЗДАНИЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Овластените банки и овластените менувачи 
при откупот на динарски туристички чекови изда-
ние на Народната банка на Југославија на корис-
ниците им го исплатуваат минималниот износ на 
динари на кои чековите гласат. 

2. На овластените банки и на овластените мену-
вачи Народната банка на Југославија им признава 
5 промили на име провизија за исплатата на чекови-
те од точка 1 на оваа одлука. 

3. Исплатата на провизијата од 5 промили на 
овластените менувачи им ja вршат овластените бан-
ки при преземањето на откупните динарски чекови 
издание на Народната банка на Југославија. 

4. Овластените банки Ја наплатуваат провизи-
јата од 5 промили од Народната банка на Југослави-
ја за чековите од точка 1 на оваа одлука, откупени 
на нивните шалтери, како и.за чековите преземени 
од овластените менувачи. 

5. Народната банка на Југославија ќе даде тех-
нички упатства за применување на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1973 
година. 

О. бр. 20 
22 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р. 

194. 

Врз основа на член 35 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 2 од Законот 
за девизно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72 и 71/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОДЕЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ И ДЕ-
ПОЗИТИ НА СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА 

1. Банките овластени за вршење на платниот 
промет и на кредитните работи со странство можат 
да отвораат девизни сметки и да држат депозити во 
конвертибилни валути на странски правни и фи-
зички лица (во понатамошниот текст: странските 
лица), чие седиште односно живеалиште е во Југо-
славија или во странство. 
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Банките овластени за вршење на девизно-ва-
лутни работи во Југославија можат да отвораат де-
визни сметки и да држат депозити во конвертибил-
ни валути на странски лица чие седиште односно 
живеалиште е во Југославија. 

2. Овластената банка може да отвора девизни 
сметки во клириншки валути на странски лица со 
седиште односно живеалиште во Југославија или во 
странство, само ако тие лица претходно за тоа при-
бават одобрение од Народната банка на Југосла-
вија 

За сметките од став 1 на оваа точка овластената 
банка е должна на народната банка на републиката 
односно на народната банка на автономната по-
краина да и доставува тримесечен преглед во КОЈ 
ќе го прикаже прометот и состојбата за секоја 
поодделна сметка. 

3. Девизните депозити во конвертибилни валути 
на странски лица со седиште односно живеалиште 
во странство, можат да бидат по видување или оро-
чени 

4. Уплатите на сметките од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука, покрај сопствениците на сметките и другите. 
странски лица, можат да ги вршат и организациите 
на здружениот труд на име плаќање на увозот но 
стоки и услуги 

Врз уплатите од став 1 на оваа точка се приме-
нуваат сите прописи што важат за плаќањата на 
редовниот увоз на стоки и услуги. 

5 Средствата на девизните сметки сопственици-
те на сметките можат да ги користат за динарски 
плаќања во Југославија, за трансфер во странство, 
како и за девизни плаќања во Југославија или во 
странство согласно со важечките девизни прописи. 

6 Врз наплатите на извезени стоки и услуги од 
девизните сметки на странски лица во корист на 
организациите на здружениот труд се применуваат 
прописите 'што важат за редовниот извоз на стоки 
и услуги. 

7. Конверзија на една конвертибилна" валута во 
друга може да се врши ако со тоа е согласна овлас-
тената банка кај која се води сметката 

Конверзија на клириншки валути не може да се 
врши. 

8 Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука-дава Народната банка на Југославија 

9'. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О бр 17 
23 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р. 

195. 

Врз основа на член 119 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 
71/72) и член 62 точка 14 од Законот за Народната 
банка на^ Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Советот на гуверне-
рите на' Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА КУПУВАЊЕТО И ПРОДАЖ-

БАТА НА ДЕВИЗИ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР 

1 Купувањето и продажбата на девизи на де-
визниот пазар банките овластени за вршење на 
платниот промет и на кредитните работи со стран-
ство ќе го вршат почнувајќи од 3 мај 1973 година. 

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

О. бр. 21 
23 март 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

196. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
средствата на задолжителниот заем за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и Автономна Покраина Косово 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71 и 23/72), Управ-
ниот одбор на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, на 
седницата од 5 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГО-
ДИШНАТА И МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА 

ЗАЕМОТ ЗА 1973 ГОДИНА 

1 Обрвзниците на заемот односно републиките 
и автономните покраини ќе ги уплатуваат во ко-
рист на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини следните 
износи на годишната и месечните аконтации на 
заемот, и тоа: 

Годишна Месечна 
аконтација аконтација 
на заемот на заемот 
во динари во динари 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Црна Гора 
-ЈПР Хрватска 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија (без автоном-

ните покраини) 
- САП Војводина 

во првото полугодиште 
во второто полугодиште 

- САП Косово 

543,000 ООО 
77,000 ООО 

1.267,000.000 
241,000 ООО 
796,000 ООО 

1 078,000 ООО 
459,000 ООО 

91,000 ООО 

45,250 ООО 
6,417 ООО 

105,583 ООО 
20,083 ООО 
66,334 ООО 

89,834 ООО 

30,600 ООО 
45,900 ООО 
7,583 ООО 

2 Обврзникот на заемот БОЈ врши стопанска 
дејност на териториите на две или повеќе републики 
односно автономни покраини е должен уплатата на 
заемот да ја изврши според член 7а на Законот за 
средствата на задолжителниот заем за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и Автономна Покраина Ко-
сово 

3 Ако од месечните и годишната уплата на 
аконтациите на заемот на т е р и т о р и ј а на репуб-
ликата односно на автономната покраина не се ост-
вари износот на аконтацијата на заемот во височи-
ната одредена во точка 1 на оваа одлука, разлика-
та помеѓу уплатениот износ на аконтацијата од стра-
на на обврзникот на заемот и износот на аконта-
цијата одреден со оваа одлука ќе ја уплатат репуб-
ликите односно автономните покраини во рок од 30 
дена од денот на истекот на рокот во КОЈ обврзни-
ците на заемот биле, должни да ја извршат обврс-

k ката спрема Фондот во смисла на чл. 8 и 10 од За-
конот за средствата на задолжителниот заем за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
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волно развиените републики и Автономна Покраи-
на Косово. 

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

Бр. 12/22 
15 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Управниот одбор 

Директор на Фондот, на Фондот, 
Александар Радевиќ, с. р. Вајо Скенџиќ, с. р. 

197. 

Врз основа на член 183 став 1, во врска со чл. 
126 и 182 став 1 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото 
собрание на Заедницата на социјалното" осигурува-
ње на воените осигуреници, на седницата од 9 Ја-
нуари 1973 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОВОЈ статут се утврдуваат составот и начи-

нот на изборот на собранието и на другите органи 
на Заедницата на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници, нивниот делокруг на работата, 
како и организационите облици со кои се обезбе-
дува што понепосредно учество на воените осигуре-
ници и на уживателите на пензии во самоуправу-
вањето во Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници. 

Член 2 
Заедницата на социјалното осигурување на во-

ените осигуреници (во понатамошниот текст: Заед-
ницата на воените осигуреници) ја сочинуваат ли-
ца што според Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници имаат 
СВОЈСТВО на воен осигуреник и уживателите на 
пензии. 

Заедницата на воените осигуреници е един-
ствена самоуправна интересна заедница на воени-
те осигуреници и на уживателите на пензии за те-
риторијата на Југославија 

Член 3 
Заедницата на воените осигуреници има СВОЈ-

СТВО на правно лице 
Седиштето на Заедницата на воените осигуре-

ници е во Белград. 

Член 4 
Заедницата на воените осигуреници има СВОЈ 

печат и штембил. 
Печатот е во тркалезен облик и околу внатреш-

ната страна на кругот се впишани, на сите јазици 
на Народите на Југославија зборовите: „Заедни-
ца на социјалното осигурување на воените осигу-
реници", а во средината на кругот е впишан збо-
рот' „Белград". 

Штембилот има облик на правоаголник со 
текстот " предвиден за печатот во став 2 на овој 
член. 

Член 5 
Заради обезбедување на правата на воените 

Осигуреници и на уживателите на пензии и нив-

ното непосредно влијание врз работата и одлучу-
вањето на Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници, органите на Собранието се должни да 
ги земаат во постапка и разгледување барањата, 
предлозите и претставките што воените осигуре-
ници и уживателите на пензии, како и Сојузот на 
здруженијата на борците на Народноослободител-
ната војна на Југославија, Сојузот на резервните 
воени старешини на Југославија и Сојузот на пен-
зионерите и трудовите инвалиди на Југославија, 
им ги упатуваат на Собранието и на неговите ор-
гани. 

И. ОРГАН НА ЗАЕДНИЦАТА НА ВОЕНИТЕ ОСИ-
ГУРЕНИЦИ 

Член 6 
Највисок орган на управувањето на Заедница-

та на воените осигуреници е Собранието на Заед-
ницата на воените осигуреници е Собранието на 
Заедницата на воените осигуреници (во поната-
мошниот текст: Собранието). 

Собранието ги врши следните работи: 
1) ja утврдува програмата на дејноста за спрове-

дување на пензиското и инвалидското осигурува-
ње; 

2) презема односно предлага мерки за унапре-
дување на заштитата на правата на осигурениците 
и на уживателите на пензии; 

^ 3) дава насоки за користење на средствата 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Заедницата на« воените осигуреници (во 
понатамошниот текст' Фондот на Заедницата на 
воените осигуреници) и насоки за функционирање 
на Службата за спроведување на пензиското и ин-
валидското осигурување на- воените осигуреници, 
заради правилно остварување на правата на оси-
гурените лица и за рационално работење на Фондот 
на Заедницата на воените осигуреници и за еко-
номично трошење на средствата на ТОЈ фонд, 

4) го донесува статутот на Заедницата на воените 
осигуреници, деловник за својата работа, финан-
сиски план и завршна сметка на Фондот на Заед-
ницата на воените осигуреници, како и општи акти 
(одлуки, правилници, упатства, заклучоци, реше-
нија, препораки и насоки) за применување на За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници; . 

5) одлучува за употребата на средствата "наме-
нети за решавање на станбените прашања и за за-
крепнувањето на пензионерите, како и за соработ-
ката со други заедници, органи и организации во 
работите од заеднички интерес; 

6) формира одбори и комисии и други органи 
за извршување одредени задачи од делокругот на 
Собранието; 

7) ја разгледува програмата и планот на рабо-
тата на Службата за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници и го претресува годишниот извештај на таа 
служба за спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување; 

8) учествува во подготвувањето на прописите од 
областа на социјалното осигурување, во р а з о р у -
вањето на прашањата што се однесуваат на плат-
ниот систем и во покренувањето иницијатива за 
донесување на нов односно за измена на постојни-
от платен систем; 

9) се грижи за правилна примена на законите 
и другите прописи, како и на своите општи акти и 
на актите на другите органи; 

10) врши и други работи предвидени со закон 
и со други прописи, како и работи предвидени со 
СВОЈОТ план и програма за работа. 

Член 7 
Собранието работи по деловникот. 
Стручните, административните и техничките 

работи за потребите на Собранието и на неговите 
органи ги врши Службата за спроведување на 
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пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници. 

Водењето на уписникот, начинот на регистраци-
јата, сигнатурата и чувањето на актите на Заед-
ницата на воените осигуреници се регулираат од 
раководителот на Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници. 

Член 8 
Собранието ги врши работите во седници, кои 

се јавни. По исклучок, Собранието може да одлу-
чи седниците да не и бидат достапни на Јавноста. 

Седниците ги свикнува претседателот на Со-
бранието, според планот на работата и по потреба. 

Претседателот е должен да свика седница на 
предлог од Сојузната скупштина, од најмалку една 
третина членови на Собранието, од Извршниот од-
бор на Собранието и од раководителот на Служ-
бата за спроведување на пензиското и инвалидско-
то осигурувањана воените осигуреници, а може да 
свика седница и на предлог од Сојузот на здру-
женијата на борците на Народноослободителната 
војна на Југославија, од Сојузот на резервните во-
ени старешини на Југославија и од Сојузот на 
пензионерите и трудовите инвалиди на Југославија. 

Поканата со материјалите за седницата и со 
записникот од претходната седница мора да им 
биде доставена на членовите на Собранието, освен 
во итни случаи, најдоцна на седум дена пред сед-
ницата 

Со 'седницата на Собранието раководи претсе-
дателот. 

Собранието полноправно одлучува ако на сед-
ницата се присутни повеќе од половина нејзини 
членови, а одлуки донесува со мнозинство гласови 
на присутните членови, ако за одделни случаи со 
ОВОЈ статут не е поинаку одредено 

За текот на седницата се води записник. 
Статутот се донесува со мнозинство гласови на 

членовите на Собранието. 

III. СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ 
НА СОБРАНИЕТО 

Член 9 
Изборот на членови на Собранието го вршат 

активните воени лица и уживателите на пензии и 
корисниците на паричниот надоместок од член 13 
точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Активните воени лица избираат 30 членови на 
Собранието на начин и по постапка што ги про-
пишува сојузниот секретар за народна одбрана 
(член 126 став 4 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници). 

Уживателите на пензии и корисниците на па-
ричниот надоместок на секои 1500 уживатели на 
пензии и корисници на паричниот надоместок из-
бираат по еден уживател на пензија или корисник 
на паричниот надоместок за член на Собранието, 
а по поставка што републичките односно покраин-
ските одбори на СОЈУЗОТ на пензионерите и трудо-
вите инвалиди и СОЈУЗОТ на резервните воени ста-
решини ќе ја одредат на своето подрачје 

Мандатот на членовите на Собранието трае 4 
години, со тоа што член на Собранието да не може 
да биде избиран повеќе од двапати едноподруго за 
член на Собранието. 

Член 10 
Верификацијата на мандатите Ја врши Собра-

нието врз основа на уверенијата издадени од из-
борните тела, а на предлог, од верификационата ко-
мисија чии членови ги избира на седницата од ре-
дот на своите членови 

Верификационата комисија од редот на своите 
членови избира претседател и пристапува кон ис-
питување на уверенијата за избор на членови на 
Собранието. 

Верификационата комисија му поднесува из-
вештај на Собранието, кое го потврдува или го 
поништува мандатот 

Ако не е оспорен ниту еден мандат, Собранието 
гласа за извештајот на верификационата комисија 
во целост. 

Ако е мандатот оспорен, најпрво се гласа во 
целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно 
за секоЈ оспорен мандат. 

Член 11 
На член на Собранието му престанува манда-

тот со престанокот на СВОЈСТВОТО на воен осигуре-
ник или уживател на пензија, со безусловна осуда 
на казна затвор подолга од три месеци, со отповик 
и со оставка на член на Собранието. 

Постапката за отповик се покренува по постап-
ката по КОЈ а се врши изборот 

Собранието може да предложи отповик на 
член на Собранието КОЈ не ги извршува должнос-
тите пропишани со законот и со ОВОЈ статут 

Член 12 
Ако на член на Собранието му престане ман-

датот пред истекот на времето на кое е избран, се 
вршат дополнителни избори 

Дополнителните избори се вршат по постапката 
предвидена за редовните избори. 

Член 13 
Изборите за членови на Собранието се распи-

шуваат најдоцна на три месеци пред истекот, на 
мандатот. Изборите мораат да се извршат до исте-
кот на мандатот. , 

Првата седница на новоизбраното Собрание ја 
свикува претседателот на Собранието од претход-
ното свикување во рок од 30 дена од денот на за-
вршените избори, но не пред истекот на мандатот 
на претходното Собрание. 

Член 14 
Претседателот на Собранието од претходното сви-

кување раководи со новоизбраното Собрание до из-
борот на неговиот претседател. 

IV ОРГАНИ НА СОБРАНИЕТО 

1. Претседател и потпретседател 

Член 15 
Собранието избира претседател и потпретседа-

тел 
Мандатот на претседателот и на потпретседа-

телот трае онолку колку што трае мандатот на 
другите членови на Собранието 

Претседателот ги свикува седниците на Собра-
нието, предлага дневен ред и раководи со седни-
ците на Собранието според одредбите на деловни-
кот, ги потпишува општите акти, известувањата 
што ги дава Собранието и записниците, и врши и 
други работи што му се ставени во надлежност со 
статутот и со деловникот 

Претседателот на Собранието ја претставува 
Заедницата на воените осигуреници 

Потпретседателот го заменува претседателот во 
поглед на сите негови права и должности ако 
претседателот е отсутен или спречен Ако на прет-
седателот му престанал мандатот, сите работи до 
избор на нов претседател ги врши потпретседателот. 

2. Извршен одбор 

Член 16 
Извршниот одбор е највисок извршен орган на 

Собранието и има девет членови. Собранието од 
редот на своите членови избира осум членови на 
Извршниот одбор, а деветти член е раководителот 
на Службата за спроведување на пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници,' 
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Членовите на Извршниот одбор се избираат за 
време за кое е избрано Собранието. 

На првата седница на Извршниот одбор, што 
ја свикува претседателот на Собранието, се изби-
раат претседател на Извршниот одбор и негов за-
меник 

Член 17 
Извршниот одбор ги врши работите во седници. 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува 

претседателот на Извршниот одбор, по правило, со 
писмена покана која, заедно со потребниот мате-
ријал за седницата, мора да им се достави на чле-
новите на Извршниот одбор најдоцна нк четири 
дена пред седницата. 

Претседателот на Извршниот одбор е должен 
да свика седница на Извршниот одбор на барање 
од најмалку три члена на Извршниот одбор и на 
барање на претседателот на Собранието или на 
раководителот на Службата за , спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници 

Ако претседателот е отсутен или спречен, него 
го заменува заменик-претседателот во сите негови 
права и должности. Ако на претседателот му пре-
станал мандатот, сите работи до изборот на нов 
претседател ги врши заменик-претседателот. 

Извршниот одбор одлучува ако на седницата 
се присутни повеќе од половината негови членови, 
а одлуки Донесува со мнозинство гласови на при-
сутните членови. 

Член 18 
За текот на седницата на Извршниот одбор се 

БОДИ записник. 
Записникот го потпишуваат претседателот на 

Извршниот одбор и записничарот. 
Член 19 

Извршниот одбор ги врши следните работи: 
1) поднесува предлози на општите акти што 

ги донесува Собранието, 
2) ги извршува одлуките и заклучоците на 

Собранието и предлага мерки за нивно Навремено 
и правилно извршување; 

3) го разгледува планот и програмата за ра-
бота на Службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници; 

4) се грижи за остварувањето на правата на 
осигурените лица; 

5) бара свикување на Собранието, спрема по-
треба , 

6) врши и други работи за кои ќе го овласти 
Собранието. 

Член 20 
Извршниот одбор, по потреба, може да форми-

ра 'комисии И работни групи за проучување на од-
делни прашања 

Со актот за формирањето на комисија на Из-
вршниот одбор поблиску се утврдуваат составот, 
задачите и начинот на работата на комисијата. 

Членовите на комисијата на Извршниот одбор не 
мораат да бидат членови на Извршниот одбор, со 
тоа што претседателот на комисијата мора да биде 
член на Извршниот одбор. 

Член 21 
Извршниот одбор за својата робота е одгово-

рен пред Собранието 
Член 22 

Извршниот одбор работи според деловникот на 
Собранието. 

3. Одбори и кОмисИИ 

Член 23 
Собранието формира постојани и повремени 

одбори, комисии и работни групи за одделни об-
ласти од СВОЈОТ делокруг односно за извршување 
одделни задачи. 

За членови на одборите, комисиите или ра-
ботните групи можат да бидат именувани и воени 

осигуреници ч уживатели на пензии што не се 
членови на Собранието. 

Одборите и комисиите избираат претседател и  
заменик-претседател од редот на членовите на Со-
бранието. 

Член 24 
^ Одборите се состојат од најмалку седум чле-

нови, а комисиите од најмалку пет членови. 
За ревизија и решавање во втор степен се 

формираат три комисии од по најмалку пет чле-
нови. 

Одборите и комисиите донесуваат, по потреба, 
деловник за работа. 

Одборите и комисиите му поднесуваат на Со-
бранието извештај за својата работа, и тоа еднаш 
годишно а, по потреба, и повеќе пати/ 

Член 25 
Собранието ги формира следните постојани од-

бори и комисии: 
1) Одбор за пензиско и инвалидско осигурува-

ње 
2) Одбор за финансии, 
3) ,Комисија за отпис на побарувања, 
4) Комисија за станбени прашања на уживате-

лите на пензии, 
5) Комисија за претставки и поплаки, 
6) Комисија за информирање на воените оси-

гуреници и на уживателите на пензии, 
7) Комисија за ревизија и решавање во втор 

степен за правата на воените осигуреници и на 
уживателите на пензии. 

Собранието може да формира и други постоја-
ни одбори и комисии. 

Член 26 
Одборот за пензиско и инвалидско осигурува-

ње ја разгледува проблематиката на пензиското и 
инвалидското осигурување, го следи спроведување-
то на Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници и на општите 
акти и подготвува предлози на општи акти од 
својата надлежност што му ги поднесува на Собра-
нието. 

Член 27 
Одборот за финансии ги претресува економ-

ско-финансиските прашања од осигурувањето, ги 
разгледува финансискиот план и завршната смет-
ка, ги следи економските движења и материјална-
та состојба на уживателите на пензии и дава свое 
мислење и му предлага на Собранието преземање 
одредени мерки. 

Член 28 
Комисијата за отпис на побарувања, на пред-

лог од Службата за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници, 
врши отпис на ненаплативите побарувања на Фон-
дот на Заедницата на воените осигуреници до из-
носот одреден со посебна одлука, ги разгледува 
проблемите во работата на имотно-правната служ-
ба и предлага мерки за нејзиното унапредување. 

Член 29 
Комисијата за станбени прашања на уживате-

лите на пензии ја следат станбената проблематика 
на уживателите на пензии и предлага решенија за 
рационална употреба на средствата наменети за 
станбената изградба. 

Член 30 
Комисијата за претставки и поплаки ги разгле-

дува претставките и поплаките на воените осигу-
реници и на уживателите на пензии, ги проверува, 
непосредно или преку Службата за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници, наводите во претставките и 
поплаките и презема соодветни мерки преку над-
лежните органи. 
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Член 31 
Комисијата за информирање на воените осигу-

реници и на уживателите на пензии се грижи за 
правилното информирање на воените осигуреници, 
на уживателите на пензии и на јавноста за пробле-
мите на пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 32 
Комисијата за ревизија и решавање во втор 

степен за правата на воените осигуреници и на 
уживателите на старосна или инвалидска пензија 
врши ревизија на своите првостепени решенија и 
решава во втор степен за правата од пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
и на уживателите на пензии, како и за додатокот 
на деца на уживателите на пензии. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО 

Член 33 
Членовите на Собранието ги имаат следните 

права и должности' 
1) присуствуваат на седниците на Собранието, 

на Извршниот одбор и на другите одбори и коми-
сии чии се членови. 

2) учествуваат во расправите и даваат свои 
мислења, забелешки и предлози; 

3) предлагаат кандидати за претседател и пот-
претседател на Собранието и за членови на Изврш-
ниот одбор и на други одбори и комисии; 

4) избираат и можат да бидат избрани во орга-
ните на Собранието, 

5) ги запознаваат воените осигуреници и ужи-
вателите на пензии со општите и другите акти што 
треба да ги донесе Собранието и со работата на 
Собранието и го известуваат Собранието за пред-
лозите и забелешките на воените осигуреници; 

6) го известуваат Собранието за проблемите 
што се појавуваат во врска со спроведувањето на 
социјалното осигурување на подрачјето на кое се 
избрани за членови на Собранието; 

7) ги вршат функциите и ги извршуваат зада-
чите што ќе им ги довери Собранието. 

Член 34 
Членовите на Собранието за својата работа се 

одговорни пред Собранието и пред телото што ги 
избрало. 

Член 35 
За спреченоста да присуствува на седница на 

Собранието или на неговите органи, членот на Со-
бранието е должен однапред да го извести претсе-
дателот на Собранието преку Службата за спрове-
дување на пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници односно преку органите 
на Собранието, или дополнително да го образло-
ж и СВОЈОТ изостанок. 

Член 36 
Членовите на Собранието и другите лица што 

учествуваат во работата на Собранието и на него-
вите органи имаат право на патни, превозни и дру-
ги трошоци чија височина ја утврдува Собранието 
со посебна одлука. 

На лицата од став Ј на овој член, за поголема 
ангажираност во работата на Собранието и на неј-
зините органи, на предлог од Службата за спрове-
дување на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници, Извршниот одбор им 
одредува надоместок. 

VI СЛУЖБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 37 
Службата за спроведување на пензиското и 

инвалидското осигурување на воените осигуреници: 

1) ги врши работите за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници; 

2) се грижи за законитото располагање со сред-
ствата на Фондот на Заедницата на воените осигу-
реници , 

3) ги извршува општите акти на Собранието на 
Извршниот одбор и на другите одбори и комисии; 

4) подготвува предлог«финансиски план на 
Фондот на Заедницата - на воените осигуреници и 
го извршува ТОЈ план, 

5) подготвува предлог-завршна сметка на Фон-
дот на Заедницата на воените осигуреници; 

6) склучува договори, во согласност со заклучо-
ците на Собранието; 

7) подготвува материјали за седниците на Фон-
дот, на Извршниот одбор и на другите одбори и ко-
мисии; 

8) врши организациони и материјални подго-
товки за работата на Собранието и на неговите о р - ' 
гани; 

9) врши и други работи што и се ставени во 
надлежност со закон и со други прописи донесени 
врз основа на закон, со статутот, како и со одлуки 
на Собранието и на неговите органи. 

Член 38 
Раководителот на Службата за спроведување на 

пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници раководи со работата на таа служ-
ба и ја застапува Заедницата на воените осигуре-
ници' 

1) во имотните и другите односи што произле-
гуваат од дејноста на Заедницата на воените осигу-
реници и на нејзините органи во врска со средства-
та на Фондот на 'Заедницата на воените осигуре-
ници; 

2) во другите случаи кога за тоа ќе го овласти 
Собранието на Заедницата на воените осигуреници 
или неговите извршни органи. 

Ако раководителот на Службата за спроведу-
вање на пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници утврди дека одлуќите на 
органот на Собранието не се во согласност со ва-
жечките прописи, или дека не се во интерес "на 
Заедницата на воените осигуреници, ќе го преду-
преди на тоа органот што го донел ТОЈ акт, па ако не 
остане при својата одлука ќе го запознае со тоа 
Собранието. 

Раководителот на Службата за спроведувања 
на пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници присуствува' на седниците на 
Собранието и е стручен советник во неговата ра-
бота. 

Член 39 
Раководителот на Службата за спроведување 

на пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници, во смисла на член 81 став 1 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници, дава одобрение за ис-
плата во странство на пензиите и другите права % 

одредени според законот на уживател што ќе се 
исели заради постојан престој во странство. 

VII ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
, Собранието формира комисија од пет членови 

за изработка на статутот на Заедницата на воени-
те осигуреници. 

Комисијата е должна во изработката на ста-
тутот да оствари соработка со органите и органи-
зациите од член 8 став 3 на ОВОЈ статут 

Нгцрт-статутот на Заедницата на воените оси-
гуреници се става на јавна дискусија 

Нацрт-статутот на Заедницата на поените оси-
гуреници им се доставува на разгледување на чле-
новите на Собранието и на членовите на одборите 
и комисиите најдоцна па 30 дена пред денот но 
одржувањето на седницата 
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Член 41 
Објаснувања на одделни одредби на овој ста-

тут дава Извршниот одбор на Собранието. 

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Службата за спроведување на пензиското и ин-

валидското осигурување на воените осигуреници 
ќе им го достави на републичките односно на по-
краинските одбори на Сојузот на пензионерите и на 
трудовите инвалиди и на Сојузот на резервните 
воени старешини — бројот на уживателите на пен-
зии и на корисниците на паричниот надоместок 
што живеат на нивното подрачје. 

Член 43 
Изборите за членови на Собранието на Заед-

ницата на социјално осигурување на воените осигу-
реници ќе, се извршат во периодот септември— 
—октомври 1973 година. 

Конституирање на Собранието ќе се изврши 
до крајот на ноември 1973 година. 

Член 44 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4 
9 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

198. 

Врз основа на член 127 став 3, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр 67/72), Привременото собрание на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници, на седницата од 9 јануари 1973 година, 
донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Собранието на Заедницата на социјалното оси-

гурување на воените осигуреници (во понатамош-
ниот текст' Собранието) и неговите органи работат 
според овој деловник, согласно со одредбите на 
Статутот на Заедницата на социјалното осигурување 
на' воените осигуреници. 

Член 2 
Работата на Собранието и на неговите органи се 

одвива на седници 
Статутот и општите акти што се донесуваат на 

седниците мораат да бидат во писмен облик. 

Член 3 
На седниците на Собранието се повикуваат и 

учествуваат во работата членовите на Собранието. 
Покрај Членовите на Собранието, на седниците мо-
жат да присуствуваат претставници на Сојузната 
скупштина, на Сојузниот извршен совет, на Сојуз-

ниот секретаријат за народна одбрана и на опште-
ствено-политичките организации од член 8 став 2 
на Статутот на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници (во понатамошниот 
текст: учесниците во работата на Собранието). На 
седниците можат да присуствуваат и други лица и 
претставници на други ошнтествено-политички ор-
ганизации без право на учество во работата на Соб-
ранието, доколку не се посебно повикани 

Во одлучувањето учествуваат само членовите на 
Собранието. 

Член 4 
Собранието одлучува полноважно ако на седни« -

цата се присутни повеќе од половината на неговите 
членови, а одлуки донесува со мнозинство гласови 
на присутните членови. 

За донесување на програмата За работата, на 
финансискиот план, на завршната сметка, како и за 
избор на претседателот и потпретседателот на Со-
бранието, потребно е мнозинство гласови на вкуп-
ниот 6poj членови па Собранието. 

II. Верификација на мандати 

Член 5 
Првата седница од новото свикување ја отвора 

претседателот на Собранието од«претходното свику-
вање. ТОЈ го предлага дневниот ред, го именува за-
писничарот и два заверувачи на записникот, ја фор-
мира верификационата комисија и Ја раководи ра-
ботата на Собранието до изборот на претседателот. 

Член 6 
Верификацијата на мандатите на новоизбраните 

членови на Собранието Ја врши Собранието, на 
предлог на верификационата комисија чии членови 
Собранието ги избира од редот на своите членови на 
првата седница. 

Право за предлагање кандидати за членови на 
верификационата комисија има секој член на Со-
бранието. Изборот на членовите на комисии ата се 
врши со Јавно гласање и се смета за избран оној 
кандидат што добил мнозинство гласови од присут-
ните членови. Членовите на верификационата коми-
сија помеѓу себе избираат претседател на комиси-
јата, а записничарот на комисијата го одредува ра-
ководителот на Службата за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници (во понатамошниот текст: Стручната 
служба). 

Член 7 
Собранието верификува или поништува мандат 

на член на Собранието врз основа на извештајот и 
предлозите на верификационата комисија 

За извештајот и за предлозите на верификацио-
ната комисија се гласа во целост, ако комисијата не 
оспорила ниеден мандат. 

Ако верификационата комисија оспорила некој 
мандат, прво се гласа во целост за сите неспорни 
мандати, а потоа посебно за секој оспорен мандат. 

Членовите ЧИЈ мандат е оспорен имаат право да 
учествуваат во расправата за верификацијата, но 
не можат да гласаат за верификацијата на СВОЈОТ 
мандат. 

III. Свикување на седници на Собранието и пригот-
вување' на материјали 

Член 8 
Седниците на Собранието ги свикува претседа-

телот на Собранието, на предлог на органот од член 
8 став 3 на Статутот на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 9 
Дневниот ред на седницата на Собран-ието го 

приготвува и го предлага претседателот на Собра-
нието. 
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Претседателот на Собранието се договара со 
претседателот на Извршниот одбор и со раководи-
телот на Стручната служба за прашањата што треба 
да се внесат во предлогот на дневниот ред. 

Член 10 
Материјалите за седниците на Собранието и на 

неговите органи ги приготвува Стручната служба, 
на барање на Собранието или на неговите органи 
односно по сопствена иницијатива. 

Член И 
Материјалите се приготвуваат како предлози на 

општи акти и како извештаи, анализи и информа-
ции за остварување на правата на воените осигуре-
ници, за работењето на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници или за 
работата на Стручната служба. 

IV. Работа во седници 

Член 12 
Претседателот на Собранието ја отвора седни-

цата, ја раководи нејзината работа и ја заклучува. 
По отворањето на седницата претседателот на 

Собранието утврдува дали на седницата присуству-
ваат доволен број членови на Собранието во смисла 
на член 4 на овој деловник, и им поставува праша-
ња на членовите дали имаат забелешки на записни-
кот од претходната седница. 

Член 13 
Секој член на Собранието има право да става 

забелешки на доставениот записник од претходната 
седница. 

За основаноста на забелешките одлучува Соб-
ранието без претрес. Усвоениот записник го потпи-
шува претседателот на Собранието. 

Пред да се утврди дведниот ред, на претседа-
телот на Извршниот одбор односно на раководите-
лот на Стручната служба член на Собранието може 
да им постави писмено или усно прашање од над-
лежноста на Собранието, на неговите органи и на 
Стручната служба, Ако на поставеното прашање не 
може да се даде одговор на истата седница, одгово-
рот ќе се даде на првата наредна седница во пис-
мена форма. 

Член 14 
АКО утврди дека седницата може да се одржи, 

Собранието го утврдува дневниот ред според пред-
логот што во поканата за седницата им е доставен 
на членовите на Собранието. 

Во поканата предложениот -дневен ред Соб-
ранието може да го дополни или да го измени на 
предлог од членовите на Собранието, од Извршниот 
одбор или од комисијата. 

Во текот на седницата утврдениот дневен ред, 
по правило, не може да се дополнува, ,но може да се 
измени редоследот на разгледувањето на одделните 
прашања. Собранието може од дневниот ред да сим-
не прашање за чие решавање е потребно да се при-
бави мислење на Одделни органи, -заради решавање 
на некое претходно прашање, дополнителна разра-
ботка на материјали или ако нема потреба тоа 
прашање да се решава 

На седницата можат да се претресуваат само 
прашања што се внесени во предложениот дневен 
ред. 

Член 15 
Разгледувањето на прашање што е на дневниот 

ред на седницата започнува со усно излагање на из-
вестителот, ако Собранието поинаку не одреди. 

Известителот е должен, на барање на Собрание-
то, да го изложи материјалот во целост или одделни 
негови делови 

Предлозите за измена и дополнение на одделни 
материјали мож'ат да се дадат усно или писмено на 
седницата на Собранието. 

Член 16 
Собранието ги разгледува прашањата што се на 

дневниот ред, по правило, во начело и во подроб-
ности. 

Разгледување во начело и во подробности може 
да ги опфати предлозите на општи акти што ги до-
несува Собранието, к а к о ' и извештаите што му се 
поднесуваат на Собранието 

За другите прашања разгледувањето, по прави-
ло, се врши истовремено и во начело и во подроб-
ности. 

За секое прашање што е на дневниот ред Соб-, 
ранието одлучува дали ќе се разгледува посебно или 
истовремено во начело и во подробности. 

Член 17 
Учесниците во работата на Собранието можат 

да говорат, откако ќе побараат и ќе добијат збор од 
претседателот. 

Претседателот дава збор по редот на пријавува-
њето 

Претседателот независно од редот на пријавува-
њето може да му даде збор на предлагачот само ако 
ТОЈ побара измена или дополнение на предлогот или 
негово образложение, 

Член 18 
Собранието, на предлог на претседателот или на 

член, може да одлучи временски да се ограничи из-
лагањето на членовите на Собранието. ' 

Член 19 
Учесникот во работата на Собранието може да го 

вори само за прашањето што се разгледува. 
Учесникот во работата на Собранието може да 

го прекине или да го опомене на ред само претседа-
телот. 

Член 20 
На седницата на Собранието и на неговите органи 

можат да говорат и останатите присутни што се по-
викани на седницата според одредбите на ОВОЈ де-
ловник. 

V. Одржување на редот на седницата 

Член 21 
Претседателот има исклучиво право и должност 

да го одржува редот на седницата, што е утврден 
според ОВОЈ деловник. 

Член 22 
За повреда на работата на седницата на учес-

ник во работата на Собранието може да му се из-
рече мерка, и тоа. опомена и одземање на зборот. 

Член 23 
Опомена се изрекува, ако учесникот во работата 

на Собранието со СВОЈОТ говор или со обносувањето 
го повреди редот на седницата или одредбите на ОВОЈ 
деловник или употребува изрази што не се во со-
гласност со достоинството на Собранието. 

Одземање на зборот му се изрекува на член на 
Собранието КОЈ и по опомената ќе направи иста пов-
реда на редот на седницата 

Член 24 
Опомената Ја изрекува претседателот на Собра-

нието кога ќе оцени дека тоа е потребно. 
За одземањето на зборот, на предлог на претсе-

дателот или на член на Собранието, се одлучува со 
мнозинство гласови на присутните членови. 
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Ако претседателот на Собранието со редовни 
мерки не може да го одржи редот на седницата на 
Собранието, ќе ја прекине седницата. 

VI. Донесување на општи акти 

Член 25 
Општите акти за чие донесување е надлежно 

Собранието, се донесуваат на седница. 
Предлогот на општ акт се поднесува во обли-

кот во КОЈ ТОЈ се донесува. 
Извршниот одбор на Собранието го утврдува 

предлогот на општиот акт што му се поднесува на 
Собранието. 

Предлогот на општиот акт го разгледува Изврш-
ниот одбор од гледиштето на надлежноста за него-
вото донесување, на потребата за донесување, на ос-
нованоста на начелата врз кои треба да се засно-
вува и дали начелата се правилно и доследно раз-
работени, како и од гледиштето на содржината на 
актот. 

Извршниот одбор врши претрес на општите акти 
и во подробности така што расправува за одделни 
членови на предложениот акт 

Ако во текот на претресот во начело се утврди 
дека основната концепција на политиката на Соб-
ранието не е правилно и доследно спроведена во 
предлогот на општиот акт, разгледување во подроб-
ности не се врши Извршниот одбор го известува 
претседателот на Собранието предложениот акт да 
не се става на дневниот ред на седницата. 

Член 26 
Ако Собранието претресува предлози на општи 

акти, Извршниот одбор одредува свој претставник. 
Претставникот на Извршниот одбор го излага 

ставот на Извршниот одбор за прашањето што се 
разгледува и од името на Извршниот одбор има 
право да предлага измени и дополненија и да се из-
јаснува за поднесените предлози за измени и допол-
ненија. 

Член 27 
Подносителот на предлогот се изјаснува за из-

мените и дополненијата штом тие се предложени. 
Ако подносителот на предлогот се согласува со 
предложените измени и дополненија, тие стануваат 
составен дел на предлогот на општиот акт, а ако со 
нив не се согласува одлучува Собранието со гласа-
ње Ако има повеќе предлози за измени или допол-
нение на ист член на предлогот на општиот акт, за 
нив се гласа по редот на поднесувањето. 

Предложените измени или дополненија што ќе 
ги усвои Собранието стануваат составен дел на 
предлогот на општиот акт, 

Член 28 
По завршеното разгледување на едно прашање 

од утврдениот дневен ред, односно откако претседа-
телот на Собранието ќе утврди дека повеќе НИКОЈ 
не бара да учествува во претресувањето на однос-
ното прашање, се пристапува кон гласање, ако за 
разгледуваното прашање треба да се донесе акт. 

Ако претседателот на Собранието смета дека од-
носното прашање е доволно претресувано, и ако не 
говориле сите пријавени говорници, може да бина 
од преостанатите говорница да се изјаснат дали ќе 
говорат или ќе се откажат Ако преостанатите го-
ворници не се откажат, Собранието, на предлог од 
претседателот, може без расправање да одлучи за 
понатамошното претресување. 

Пред пристапување кон гласањето, предлагачот 
е должен усно да го изложи заклучокот за КОЈ Соб-

ранието треба да се изЈасни, доколку тој веќе не е 
изнесен во доставениот материјал, односно доколку 
заклучокот се разликува од ОНОЈ во материјалот. 

Заклучок на Собранието за прашањето што би-
ло предмет на разгледувањето на седницата може да 
предложи секој член на Собранието. 

Гласање по делови на предлогот или по одделни 
одредби на предлогот се вршат само кога така ќе од-
луки Собранието, на предлог на претседателот или 
на некоЈ друг член на Собранието. 

Член 29 
Ако не е ставен предлог да се донесе заклучок 

за прашањето што е разгледувано на седницата, или 
ако нема потреба за разгледуваното прашање да се 
донесе заклучок, претседателот на Собранието пред-
лага да се заврши разгледувањето -на односното 
прашање и да се мине на следната точка на днев-
ниот ред. 

VII. Гласање 

Член 30 
Членовите на Собранието гласаат Јавно. На 

предлог на член на Собранието, Собранието може да 
одлучи гласањето да биде таЈно. 

Член 31 
Јавно гласање се врши со дигање рака. 
Гласањето со дигање рака се врши на ТОЈ начин 

што претседателот на Собранието ги повикува чле-
новите на Собранието со дигање рака да се изјаснат 
КОЈ е „за" предлогот, а потоа КОЈ е „против" предло-
гот, и најпосле КОЈ се „воздржува" од гласањето. 

Резултатот на секое јавно гласање го објавува 
претседателот и прогласува дека општиот акт е ус-
воен или одбиен. 

VIII. Постапка при изборите и разрешувањето 

Член 32 
Избо-рот на претседателот, на потпретседателот 

и на чле,новите на другите органи на Собранието се 
врши со Јавно гласање, ако Собранието не одлучи 
поинаку. 

Член 33 
СекоЈ член на Собранието има право да предла-

га по еден кандидат, а група од најмалку пет чле-
нови на Собранието може да го предложи вкупниот 
број на членовите на органот на Собранието што се 
избира. 

Предлогот на кандидатите се поднесува усно 
или писмено 

Поднесениот предлог може да се повлече до по-
четокот на гласањето. 

Член 34 
По завршеното предлагање на кандидатите, 

претседателот на Собранието пристапува кон утвр-
дување на кандидатската листа, соопштува кои 
предлози се поднесени и ги става на гласање по 
ОНОЈ ред по КОЈ се поднесени. Кога претседателот ќе 
објави дека се пристапува кон гласањето, НИКОЈ не 
може да добие збор освен ако има намера да говори 
за повреди на деловникот. 

Член 35 
Ако гласањето е Јавно, претседателот на Соб-

ранието објавува дека се пристапува кон гласањето 
и изборот на кандидатите според утврдената кан-
дидатска листа. При Јавното гласање се спроведува 
постапката предвидена во член 31 на ОВОЈ деловник. 
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Член 36 
Ако гласањето е таЈно, претседателот му пред-

лага на Собранието да формира изборна комисија 
од три члена. По формирањето на изборната коми-
сија, претседателот дава одмор за време за кое сите 
предложени имиња на кандидатите ќе се отпечатат 
на гласачкото ливче. 

Член 37 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати, по ОНОЈ ред по КОЈ тие би-
ле предложени. 

По распределбата на гласачките ливчиња што 
ја врши изборната комисија, претседателот на Соб-
ранието го одредува времето потребно за пополнува-
ње на гласачките ливчиња и по истекот на тоа вре-
ме го објавува почетокот на гласањето. 

Член 38 
Членот на Собранието го заокружува редниот 

6poj пред името на кандидатот за КОЈ гласа, а гласа 
на ТОЈ начин што во гласачката кутиЈа го става 
своето свиткано гласачко ливче. 

На краЈот на гласањето претседателот на Соб-
ранието поставува прашање дали има членови што 
не гласале Ако утврди дека некоЈ од членовите не 
гласал, го повикува тоа да го стори. 

» 

Член 39 
Секој член може да гласа за онолку кандидати 

колку што се избираат. 
Ако на гласачкото ливче се заокружени повеќе 

редни броеви пред имањата на кандидатите отколку 
што се избираат членови, се зема дека членот на 
Собранието гласал за предвидениот 6poj кандидати 
што први по ред се запишани на гласачкото ливче. 
Ако член на Собранието заокружи помалку редни 
броеви пред имињата на кандидатите од ОНОЈ што 
се избира, се смета дека гласал само за оние канди-
дати чии редни броеви ги заокружил. 

Неважечки се оние гласачки ливчиња во кои 
воопшто не е вршено заокружување или се попол-
нети така што да не може со сигурност да се утвр-
ди за КОЈ кандидат гласал членот на Собранието. 

Член 40 
Ако се одлучува за разрешување, на гласачкото 

ливче пред името на членот на Собранието односно 
на членот на неговиот орган, за чие разрешување 
се гласа, се испишуваат еден под друг зборовите: 
„за разрешување" и „против разрешување". 

Ако член на Собранието гласа за разрешување, 
ќе ги заокружи зборовите: „за разрешување", а ако 
гласаа против разрешување ќе ги заокружи зборо-
вите: „против разрешување". 

IX. Утврдување и прогласување на резултатите на 
изборите 

Член 41 
По извршеното гласање, изборната комисија ги 

утврдува резултатите на гласањето. 

Член 42 
Ако со кандидатската листа се утврдени онол-

кав број кандидати колку што се избираат, избран е 
оној кандидат за КОЈ гласало мнозинството на при-
сутните членови на Собранието. 

Ако во кандидатската листа имало повеќе кан-
дидати од бројот на кандидатите што се избираат, 
избрани се оние кандидати што добиле најголем број 
гласови на присутните членови на Собранието. 

Член 43 
Ако предложениот кандидат не добие мнозин-

ство гласови, се врши повторен избор, со тоа што 
во ТОЈ случај да можат да се даваат НОЕИ предлози 
како и да се повлече поранешната кандидатура. 

Член 44 
При објавувањето на резултатите на изборите 

мора да се соопшти колку членови на Собранието 
гласале, колку КОЈ кандидат добил гласови, кодку 
имало неважечки гласачки ливчиња, колку членови 
на Собранието гласале за и против секој одделен 
кандидат, а колку се воздржале од гласање 

Резултатот на гласањето го објавува изборната 
комисија. 

X. Записник 

Член 45 
За работата на Собранието на седницата се во-

ди записник 
Записникот накратко ги содржи текот на седни-

цата, резултатот на гласањето и донесените општи 
акти. 

Член 46 
За работата на Собранието на седницата можат 

да се водат стенографски белешки кои го содржат 
целосниот тек на седницата или може да се врши 
магнетофонско снимање 

Во стенографските белешки се внесуваат сите 
усни излагања. , 

На учесник во работата на Собранието, на не-
гово барање, можат да му се стават на увид стено-
графските белешки односно магнетофонскпте снима-
ни. ТОЈ во поглед на стилот може да го измени СВО-
ЈОТ говор преведен од стенографските белешки од-
носно симнат од . магнетофонските снимки, но не 
смее да Ја менува смислата и суштината на своето 
излагање. 

Ако собранието одлучи од седницата или само 
од дел од седницата да се исклучи Јавноста, на таа 
садница односно на делот на седницата се води по-
себен записник, како и стенографски белешки или 
се врши магнетофонско снимање. 

XI. Односи со претставниците на печатот и на дру-
гите видови информации 

Член 47 
Претставниците на печатот и на другите видови 

информации можат да присуствуваат на седниците 
на Собранието и на неговите органи и да ја изве-
стуваат Јавноста за работата на тие седници, ако Со-
бранието односно неговите органи не одлучат пои-
наку 

За регулирањето на односите со претставниците 
на печатот и на другите видови информации од став 
1 на ОВОЈ член се грижи претседателот на Собрание-
то односно по негово овластување раководителот на 
Стручната служба. 

XII. Завршна одредба 

Член 48 
ОВОЈ деловник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 5 
9 Јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 
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199. 

Брз основа на член 31 став 2, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници ( Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници, на седницата од 10 Јануари 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ И НА САМОУПРАВ-
НИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВА, НА ЈАВНИТЕ 
ФУНКЦИИ или НА ГРАЃАНСКИТЕ должности; 
ПО ПОКАНА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ, ВО ЧИЕ ВР-
ШЕЊЕ ОДНОСНО ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕТРПЕНА-
ТА ПОВРЕДА СЕ ПРИЗНАВА КАКО НЕСРЕЌА 

ПРИ РАБОТАТА 

1. Воениот осигуреник во случај на инвалид-
ност и телесно оштетување предизвикани со повреда 
за време на траењето на СВОЈСТВОТО на воен осигу-
реник, на начинот предвиден во член 29 став 1 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, се здобива со правата спо-
ред ТОЈ закон како да претрпел несреќа при рабо-
тата, и ,тоа: 

1) во вршењето на функции и задачи во својство 
на член на претставнички орган или на член на од-
бор, совет или комисија во државни органи, на член 
на изборна комисија за избори на претставнички ор-
гани или на судија поротник во судска постапка и 
административна казнена постапка; 

2) во вршењето на функции и задачи во СВОЈСТВО 
на член на орган на општественото управување иди 
на член на други самоуправни тела формирани во 
рамките на одделни Јавни служби; 

3) за време на учество во СВОЈСТВО на сведок, ве-
штак или толкувач, ако по покана учествува ка ј суд 
или друг државен орган или орган на јавна служба; 

4) во вршењето на одредени должности по пока-
на на државен орган, ако државниот орган со посе-
бен пропис е овластен да ангажира граѓани за врше-
ње на одредени работи од општ интерес (извршу-
вање на одредени мерки во врска со обврската за 
служење во цивилната заштита, попис на населе-
нието и сл.); 

5) при користењето на правото на избор на прет-
ставнички органи или органи на работничкото или 
општественото самоуправување; 

6) во вршењето на должности и задачи во свој-
ство на член на орган на работничкото или општес-
твеното самоуправување и во вршењето на задачи 
што на осигуреникот како на член на колектив по-
себно му се доверени од органот на управувањето; 

7) во вршењето на должности и задачи во свој-
ство на функционер на општествено-политички и 
други организации што се организирани и работат во 
рамките на организација на здружениот труд или 
установа во Koia осигуреникот се наоѓа на служба, 
или во вршењето на задачи што на воениот осигу-
реник како на член на таква организација посебно 
му ги доверила организацијата на здружениот труд 
односно установата; 

8) при оѕвивањето на покана на надлежниот ор-
ган во врска со обврски според прописите за општо-
народната одбрана 

2 Воениот осигуреник е осигурен и за случај на 
инвалидност и телесно оштетување што се предиз-
викани со повреда што ќе ја претрпи на редовен нат 
од станот односно од работното место до местото на 
вршењето на одредени политички и општествени 
функции и на самоуправни и граѓански права, јавни 
функции или граѓански должности по покана на, 
државни органи и при враќањето — во случаите на-
ведени во точка 1 на оваа одлука. 

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

Бр. 6 
10 Јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

200. 

Врз основа на член 43, во врска со член 182 
став 1 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници, на седницата од 10 Јануари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ, ЗА ВИСОЧИНА-
ТА И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ДО-

ДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 

1. Додаток за помош и нега имаат уживателите 
на пензии според Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници, ако 
надлежната воено лекарска комисија од член 112 на 
тој закон утврди и даде мислење дека им е неоп-
хонда постојана помош и нега од друго лице за 
задоволување на основните животни потреби. 

' 2. Уживателите на пензии можат да го користат 
правото на додаток за помош и нега само под ус-
лов тоа право да не го користат според некоЈ друг 
основ. 

3. На уживателот на пензија од точка 1 на оваа 
одлука додатокот за помош и нега му се одредува' 
во износ од 50% од најнискиот пензиски основ, кој 
важи за времето за кое припаѓа додатокот за помош 
и нега според Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

4 На корисникот на додатокот за помош и нега 
од точка 1 на оваа одлука, што е сместен во болница 
или во друга стационарна установа, додатокот за по-
мош и нега му припаѓа и за времето над 30 дена так-
во сместување, и тоа: 

1) ако сместувањето и исхраната, помошта и не-
гата во установата во која се наоѓа не му се обез-
бедени врз товар на "фондот на здравственото осигу-
рување; 

2) ако помошта и негата му ја дава лице што ка ј 
него е во работен однос и кое е пријавено на соци-
јално осигурување — додека ТОЈ работен однос 
трае, но најдолго за време од шест месеци непреки-
нато сместување во болница или во друга стационар-
на установа; 

3) ако износот на пензијата за претходниот 
месец, заедно со износот на додатокот "за помош и 
нега, не му преминува 70% од најнискиот пензиски 
основ по член на потесното семејство што го издр-
жува. 

5. На затечениот воен пензионер — уживател на 
додаток за помош и нега - по службена должност 
ќе му се изврши усогласување на тој додаток со од-
редбите на оваа одлука. 



Четврток, 29 март 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 - Страна 527 

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

Бр 7 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

201. 

Врз основа на член 44 став 3, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ" / бр. 67/72), Привременото собрание 
ча Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ВОЕ-
НИОТ ОСИГУРЕНИК ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО 

1. При утврдувањето на правото на семејна 
пензија, ако тоа право е обусловено со издржува-
ње на членовите на семејството од чл. 55 и 56 на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници од страна на воениот 
осигуреник, се смета дека воениот осигуреник ги 
издржувал членовите на семејството. 

1) ако живееле во заедничко домаќинство со вое-
ниот осигуреник или со уживателот на пензија по 
основ на СВОЈСТВОТО на воен осигуреник од кое го 
изведуваат правото на семејна пензија (во поната-
мошниот текст осигуреникот) а немаат сопствени 
приходи доволни за издржување, ниту со такви 
приходи се здобиле како наследници на умрениот 
'осигуреник; 

2) ако со воениот осигуреник не живееле во 
заедничко домаќинство и немаат сопствени прихо-
ди доволни за издржување, а осигуреникот редовно 
им обезбедувал средства за издржување до својата 
смрт. 

2. Се смета дека членовите на семејството од 
точка 1 на оваа одлука немаат сопствени приходи 
доволни за издржување ако вкупните месечни 
приходи по член на домаќинството не надминуваат 
две третини од граничниот износ утврден со Одлу-
ката за установување на заштитниот додаток за 
уживателите на семејна пензија („Службен лист на 
СФРЈ", бр 17/73) што е во сила во часот на смртта 
на воениот осигуреник, при што доходот од земјо-
делство се смета во двоен износ. Доходот од зем-
јоделство се смета по одбивање на данокот и на 
другите давања. 

3 Ако член на семејството на воениот осигуре-
ник живее и остварува приходи на земјоделски 
имот на сродник, во приходот од земјоделство на 
ТОЈ член на семејството ќе се засмета катастарскиот 
приход од земјоделскиот имот на сродникот во 
сразмерниот дел што отпаѓа на ТОЈ член на семеј-
ството 

Износот на катастарскиот приход што отпаѓа на 
членот на семејството за КОЈ се утврдува правото 
на семејна пензија се утврдува така што вкупниот 
катастарски приход се дели на сите членови на 
земјоделското домаќинство на сродникот што жи-
веат на односниот земјоделски имот 

4. Ќе се смета дека воениот осигуреник го издр-
жувал членот на семејството што со него не живеел 
во заедничко домаќинство, ако на таквиот член на 

семејството една година пред смртта или непосред-
но пред смртта, која е последица на несреќа при 
работата или надвор од работата, редовно или по-
времено му давал средства за издржување во про-
сечна месечна вредност од една третина на гранич-
нирт износ од точка 2 на оваа одлука а другите 
сопствени приходи на таквиот член на семејството 
не ја надминуваат височината на приходите од таа 
точка 

Како други сопствени приходи, во смисла на 
одредбите на оваа одлука, не се, сметаат, семејната 
инвалиднина според прописите за воените инвали-
ди, инвалиднината поради телесно оштетување, до-
датокот за помош и нега, како ниту другите прима-
ња за кои со посебни прописи со кои е воведено 
неодделното, примање е изречно одредено да не се 
земаат предвид за одредување на имотната состој-
ба на домаќинството. 

5. АКО Kaj уживателот на семејна пензија, на 
кого му е признаено правото на семејна пензија 
врз основа на утврденото издржување, во смисла 
на одредбите на оваа одлука, настапат промени во 
имотната состојба поради кои сопствените приходи 
го надминуваат износот одреден со оваа одлука, на 
таквиот уживател му престанува правото на семеј-
на пензија 

При применувањето на одредбата^ на став 1 од 
оваа точка во сопствените приходи не се засметува 
семејната пензија односно делот на семејната пен-
зија што би му припаѓал на ^уживателот во слу-
чај на одвоен живот, како ниту додатокот на деца 
што им припаѓа на уживателите на семејна пен-
зија 

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

Бр 8 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 

осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с р. 

202. 

Врз основа на член 49 став 3, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то ос-игурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ, ОСТВАРУВАЊЕ 
И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА МАТЕРИЈАЛ-
НО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА МА-
ТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА 
ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈ-

НА ПЕНЗИЈА 

1. Вдовица на воен осигуреник или на уживател 
на старосна или инвалидска пензија што до 
смртта на брачниот другар не наполнила 45 години, 
а не се здобила со право на пензија по друг основ 
и не е во работен однос ниту врши самостојна деј-
ност, по основ на КОЈ а е пензиски осигурена, се здо-
бива со правото на материјално обезбедување, и тоа: 

1) ако во рок од 90 дена од денот на смртта на 
брачниот другар му се пријавила на надлежниот за-
вод за вработување заради вработување; 

2) ако во часот на смртта на брачниот другар ги 
исполнила имотните услови пропишани за здобива-
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ње со право на заштитен додаток на семејна пензија 
на член на семејството на воен осигуреник 

2. Материјалното обезбедување изнесува 70% од 
граничниот износ од кој се одредува заштитниот до-
даток на семејната пензија на членовите на семеј-
ството на воениот осигуреник. 

3 Материјалното обезбедување и припаѓа на 
вдовицата од денот на смртта на брачниот другар,-
ско барањето за остварување на материјалното о-
безбедување го поднесла во рок од шест месеци од 
тој ден, а ако барањето го поднесла по тој рок, ма-
теријалното обезбедување и припаѓа од денот на 
поднесувањето на барањето и за шест месеци нана-
зад 

" 4. правото на материјално обезбедување може 
да се користи најдолго 24 месеци. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, материјал-
ното обезбедување може да го користа и по исте-
кот на рокот од ТОЈ став: 

1) вдовица чиј брачен другар во часот на сво-
јата смрт го остварил правото на надоместок за неј-
зино продолжено пензиско и инвалидско осигуру-
вање според прописите со кои се уредува воената 
служба; 

2) вдовица на чиј брачен другар му истекло пра-
вото на надоместокот од точка 1 на ОВОЈ став, ако 
од денот на истекот на правото на ТОЈ надоместок 
до смртта на брачниот другар не се вработило и ако 
до смртта на брачниот другар редовно му се Јавува-
ла на заводот за вработување заради вработување 
во роковите одредени според прописите за привре-
мено невработени работници на подрачјето на кое 
имала живеалиште. 

5 Материјалното обезбедување се одредува во 
месечен износ и втасува за исплата однапред секој 
први во месецот 

6 Правото на материјално обезбедување на вдо-
вица и престанува пред истекот на рокот од точка 
4 на оваа одлука ако. 

1) стапи во работен однос или почне да врши деј-
ност по основ на која е пензиски осигурена; 

2) стапи во брак; 
3) ги исполни условите за здобивање со право-

то на пензија; 
4) почне да ја остварува пензијата; 
5) го оствари правото на стручно оспособување 

според законот со КОЈ се уредува воената служба; 
6) одбие вработување што и одговара на нејзи-

ната стручна подготовка и работната способност, а 
што ќе и го понуди заводот за вработување; 

7) во два последователни рока не му се јави на 
заводот за вработување, а тоа не го оправда при 
приемот на поканата, или не се одѕове на поканата 
на заводот за вработување. Роковите и начинот на 
редовното Јавување на заводот за вработување се 
утврдуваат според прописите за привремено невра-
ботените работници на подрачјето на кое вдовица-
та има живеалиште; 

8) биде упатена на издржување на казна затвор 
подолга од три месеци; 

9) повеќе не ги исполнува имотните услови про-
пишани за здобивање со правото на заштитен до-
даток на семејната пензија на членовите на семеј-
ството на воениот осигуреник. 

7 По исклучок, на вдовица на која поради оства-
рување на правото на стручно оспособување според 
законот со КОЈ се уредува воената служба и прес-
тане правото на материјално обезбедување пред ис-
текот на времето за користење на материјалното о -
безбедување од точка 4 на оваа одлука, по заврше-
ното стручно оспособување се продолжува исплата-
та на материјалното обезбедување во износот и за 
времето преостанато според таа точка. 

Ѕ Вдовица на воен осигуреник или на уживател 
на пензија по основ на СВОЈСТВОТО на воен осигуре-
ник што имала право на материјално обезбедување 
во декември 1972 година според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување што важеле до 

31 декември 1972 година, има право на материјално 
обезбедување под условите од оваа одлука, со тоа 
што времето за кое е остварено материјалното обез-
бедување се одбива од времето предвидено во точка 
4 на оваа одлука 

9 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист па СФРЈ". 

Б р 9 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с р. 

203. 

Врз основа на член 49 став 3 во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр'. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ОТПРЕМНИНАТА НА ВДОВИЦА 
ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕ-

МЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1 Височината на отцремнината на кеја има пра-
во вдовица под условите од член 49 став 1 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници се одредува со оваа одлука. 

2 Височината на отпремнината е еднаква на ше-
сторниот износ на граничниот износ од КОЈ се од-
редува заштитниот додаток за уживателите на се-
мејна пензија утврден со Одлуката за установува-
ње на заштитниот додаток за уживателите на се-
мејна пензија („Службен лист на СФРЈ ' , бр 17/73), 
КОЈ а е во сила во часот на смртта на брачниот 
другар 

Исплатата на отпремнината се врши одеднаш. 
3 Вдовицата на воениот осигуреник или на 

уживателот на пензија по основ на СВОЈСТВОТО на 
воен осигуреник на КОЈ а, според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување што важеле 

'на 31 декември 1972 година, и е исплатен дел од от-
премнината, има право, под условите од оваа од-
лука, на дел од отпремнината што Ја сочинува 
разликата помеѓу примените износи и износот утвр-
ден со оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сида осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10 
10 Јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 

осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с р. 
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204. 
Врз основа на член 50 став 2, во врска со член 

182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собра-
ние на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници, на седницата од 10 јану-
ари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВОТО 
НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА НА ВДОВИЦА ШТО ПО-
РАДИ ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА БРАЧНИОТ ДРУГАР 
НЕ БИЛА ВО МОЖНОСТ СО ВРАБОТУВАЊЕ 
ДА СИ ОСИГУРИ ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВОТО НА 

ПЕНЗИЈА 

1. Вдовицата што поради преместување на 
брачниот другар не била во можност со вработу-
вање да си осигури здобивање со правото на пен-
зија, а која како корисник на материјално обезбе-
дување според Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници ќе на-
полни 40 години возраст, се здобива со правото на 
семејна пензија кога ќе наполни 45 години возраст 
под следните услови: 

1) ако нејзиниот брачен другар ВО част па сво-
јата смрт остварувал надоместок за нејзиното про-
должено пензиско и инвалидско осигурување' спо-
ред прописите според кои се уредува воената служ-
ба или ако му истекло правото на тој надоместок, 
а таа од денот на истекот на тоа право редовно 
му се Јавувала на заводот за вработување заради 
вработување, во роковите одредени со прописите 
за привремено невработените работници на под-
рачјето на кое го имала живеалиштето; 

2) ако пред наполнувањето 45 години возраст 
не стапила во брак; 

3) ако во време на наполнувањето на 45 години 
возраст ги исполнила имотните услови пропишани 
за здобивање -со правото на заштитен додаток на 
семејна пензија на член на семејството на воениот 
осигуреник. 

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

Бр 11 
10 Јануари 1973 година 

Белград 
Привремено собрание на Заедницата на социјалното 

осигурување на воените осигуреници 
Претседател 

генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с р. 

205. 
Врз основа на член 54 став 2, во врска со член 

182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 Јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А ' 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ПРОДОЛЖУВААТ 
РОКОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ПРАВО НА СЕ-

МЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат поблиските ус-
лови под кои можат да се продолжат утврдените со 
закон рокови за здобивање односно траење на пра-
вото на семејна пензија на дете од воен осигуре-
ник односно од уживател на право на старосна 
или на инвалидска пензија, кое во текот на 
траењето на редовното школување го променило 
училиштето — поради преместување на воениот 
осигуреник и поради тоа ја загубило учебната го-
дина. 

2. На детето од точка 1 на оваа одлука му се 
продолжува рокот за здобивање односно траење на 
правото на семејна пензија и над роковите пропи-
шани во член 53 на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници, ако 
преместувањето на воениот осигуреник во друго 
место на службување битно влијаело врз загубата 
на учебната година, и тоа: 

1) ако новото место на службувањето се наоѓа 
на друго Јазично подрачје, а непознавањето на Ја-
зикот на КОЈ се изведува наставата во новото учи-
лиште битно влијаело врз загубата на учебната го-
дина; или 

2) ако планот или програмата на наставата во 
новото училиште се разликува од планот или про-
грамата на наставата во училиштето што детето го 
посетувало пред преместувањето на осигуреникот, 
а таа разлика во планот односно во програмата на 
наставата битно влијаело врз загубата на учебната 
година 

3. На детето што Ја загубило учебната година 
поради една од причините од точка 2 на оваа од-
лука, правото на семејна пензија му се продолжува 
најдолго за онолку учебни години односно семестри 
колку што фактичко ги има загубено поради тие 
причини 

4 Во постапката за утврдување на фактите од 
точка 2 на оваа одлука, мора да се прибави мисле-
ње на училишната установа во која детето ја загу-
било учебната година односно семестарот. 

5 За правото на продолжување на роковите за 
здобивање односно траење на правото на семејна 
пензија поради причините од точка 2 на оваа одлу-
ка, се решава по барање. 

Ако барањето е поднесено во рок од шест ме-
сеци од денот на престанокот на правото на семејна 
пензија поради истекот на рокот од член 53 на За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, правото на семејна пензија 

^ според оваа одлука припаѓа од денот на престано-
кот на исплатата, а ако барањето е поднесено по 
тој рок правото на семејна пензија припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец. 

6. Исплатувањето на семејната пензија според 
оваа одлука се врши додека детето се наоѓа на ре-
довно школување. 

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

Бр. 12 
10 јануари 1973 година 

Белград 
Привремено собрание на Заедницата 

на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

206. 
Врз основаа на член 61, во врска со член 182 

став 1 од Законот за пензиското и инвалидското о-
сигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 Јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДА-
ТОК ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Со оваа одлука се установува заштитниот до-
даток за уживателите на семејна пензија (во пона-
тамошниот текст' заштитниот додаток) и се утвр-
дуваат граничниот износ од КОЈ се одредува заш-
титниот додаток и условите за здобивање, височи-
ната и начинот на користењето на заштитниот до-
даток. 
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2 Граничниот износ од КОЈ се одредува заштит-
ниот додаток се утврдува во височина од 50% од 
најнискиот пензиски основ што служи за одреду-
вање на старосна пензија 

3 Уживателот па семејна пензија се здобива 
со правото на заштитен додаток, ако височината 
на семејната пензија е помала од граничниот износ 
од КОЈ се одредува заштитниот додаток и ако нема 
приходи доволни за издржување 

4 Се смета дека уживателот на семејна пензи-
ја и членовите на неговото домаќинство немаат при-
ходи доволни за издржување 

1) ако личниот доход од земјоделска дејност 
не е поголем од 100 динари годишно по член на 
домаќинството, 

2) ако другите приходи на кои се плаќа придо-
нес и данок не се поголеми од 4 ООО динари годиш-
но по уживател на семејната пензија и 2 000 дина-
ри годишно по еден член на неговото домаќинство; 

3) ако истовремено имаат приходи по основите 
од одредбите под 1 под 2 на оваа точка. 
Височината на приходите се утврдува така ^ што 
приходот од одредбата под 1 на оваа точка ќе се 
подели со 10, а од одредбата под 2 на оваа точка 
со 40 односно 20, па ако збирот на количникот пре-
минува 100 — на уживателот на семејна пензија 
не му припаѓа правото на заштитен додаток. 

5 Како членови на домаќинството, во смисла 
на оваа одлука, се сметаат лицата што живеат во 
иста економска заедница со уживателот на семејна 
пензија 

6 Како приходи на уживателот на семејна пен-
зија и на членовите на неговото домаќинство се 
сметаат сите приходи од работен однос (личен до-
ход, надоместок, пензија и др), приходите од само-
стојна ,дејност или од земјоделска дејност, како и 
на данок подложниот приход од имот и другите 
приходи на кои се плаќа данок 

Како заеднички приходи не се сметаат: пен-
зијата на уживателот на пензија за чие право ,на 
заштитен додаток се решава, пензијата на член на 
домаќинството се додека не го надмине граничниот 
износ, инвалиднината поради телесно оштетување 
и додатокот за помош и нега, како ниту другите 
примања на воениот пензионер или на членовите 
на неговото домаќинство за кои со посебни прописи 
со кои пооделното примање е воведено е изречно 
одредено да не се земаат предвид за одредување на 
имотната состојба на домаќинството 

7. Годишниот износ на личниот доход се утвр-
дува според износите примени по завршната сметка 
за претходната година Ако личниот доход не е ос-
тварен во претходната година, просечниот месечен 
износ на личниот доход се утврдува според просе-
кот на остварените примања во тековната година. 

Износите на другите доходи се утврдуваат на 
следниот начин 

1) за пензиите, надоместоците или сличните при-
мања — се зема месечниот износ во КОЈ тие прима-
ња се исплатуваат во тековната година; 

2) за приходот од земјоделска дејност — се зе-
ма катастарскиот приход КОЈ служел како основица 
за утврдување на придонесот односно данокот од 
личниот доход од земјоделска дејност за претход-
ната година, 

3) за другите примања — се зема остварениот 
доход од имот или од други приходи КОЈ служел 
како основица за последниот разрез на данок од-
носно придонес Ако данокот односно придонесот 
на приходот од самостојна дејност се плаќа во пау-
шален износ, се зема износот според КОЈ ПО пот-
врда од надлежниот општински орган е одреден пау-
шален износ. 

8 Ако има повеќе соуживатели на семејна пен-
зија, условите за здобивање со заштитен додаток 
посебно се разгледуваат за секој од нив, со тоа 
што заштитниот додаток им припаѓа на оние што 
ги исполнуваат тие услови Заштитниот додаток 
помеѓу соуживателите што живеат одвоено се де-
ли на начинот предвиден за семејната пензија 

според одредбите на Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници. 

9 Заштитниот додаток се одредува во процен-
ти од разликата помеѓу семејната пензија и гра-о 
ничниот износ, зависно од бројот на уживателите 
на семе!на пензија, и тоа 

1) 100% - ако семејната пензија Ја уживаат 4 
или повеќе членови на семејството, 

2) 90% - ако семејната пензија ја уживаат 3 
члена на семејството, 

3) 80% - ако семејната пензија ja уживаат 2 
члена па семејството; 

4) 70% — ако семејната пензија ја ужива 1 
член на семејството. 

10 Заштитниот додаток припаѓа од денот од 
кој припаѓа и семејната пензија, ако барањето за 
остварување на правото на заштитен додаток е 
поднесено во рок од шест месеци од денот на прие-
мот на решението за правото на семејна пензија. 

Ако барањето За остварување на правото на 
заштитен додаток е поднесено по истекот на рокот 
од шест месеци од став 1 на оваа точка, заштит-
ниот додаток припаѓа од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето и за шест ме-
сеци наназад 

11. Уживателот на правото на заштитен дода-
ток е должен на Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници да и ја пријави секоја промена во 
рок од осум дена од денот на настанатата промена 
во поглед па личноста или фактичните околности, 
што влијае врз тоа право и врз обемот на негово-
то користење 

12. Заштитниот додаток се одредува во месе-
чен износ и втасува за исплата однапред секој 
први во месецот. 

13. Уживателот на затечена семејна пензија, 
по основ на СВОЈСТВОТО на воен осигуреник, се здо-
бива со правото на заштитен додаток според одред-
бите на оваа одлука. 

14 Заштитниот додаток на уживателот на се-
мена пензија односно соодветниот дел на заштит-
ниот додаток на соуживателите на семејна пензи-
ја не се исплатува 

1) за времето додека уживателот односно соу-
живателот на семејна пензија се наоѓа на издр-
жување на казна затвор или строг затвор; 

2) за време додека на уживателот односно на 
соуживателот семејната пензија му се исплатува 
во странство 

15 Правото на заштитен додаток престанува: 
1) ако семејната пензија ja достигне височина-

- та на утврдениот граничен износ од КОЈ се одреду-
ва заштитниот додаток; 

2) ако не се исполнат имотните услови утврде-
ни со оваа одлука; 

3) ако се запре исплатата на семејната пензија, 
се. загуби правото на семејната пензија или прес-

,тане правото на семејната пензија. 
Ако имотните услови утврдени со оваа одлука 

не ги исполнил соуживателот на семејната пензија, 
на другите соуживатели што, ги исполнуваат тие 
услови им припаѓа целиот заштитен додаток. 

16. Затечените уживатели на семејна пензија, 
што според прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување го користиле правото на зашти-
тен додаток во декември 1972 година, го оствару-
ваат правото на заштитен додаток на семејна пен-
зија под условите од оваа одлука. 

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

Бр. 13 
30 јануари 1973 година 

Белград 
Привремено собрание на Заедницата 

на социјалното осигурување на воените 
осигуреници 

' Претседател 
генерал-ѓготполковншс, 
Мирко Нововиќ, с. р. 
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207. 

Врз основа на член 107 став 4, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ИЗБОР ЗАРАДИ ПОВТОР-
НО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА СПОРЕД 
ПЛАТАТА НА ЧИНОТ ОДНОСНО СПОРЕД ОСТ-

ВАРЕНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД 

1 Воениот осигуреник што за време на траење-
то на осигурувањето кај Заедницата на социјално-
то осигурување на воените осигуреници остварил 
личен доход помал во раздобјето од кое според 
прописите за пензиското осигурување на работни-
ците се зема личниот доход за одредување на пен-
зискиот основ, има право да бара да му ве одреди 
пензија според прописите што важат на подрачјето 
на заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на работниците на кое го остварил пос-
ледниот личен доход 

2 Воениот осигуреник на кого пензијата му е 
одредена според точка 1 на оваа одлука има право 
да постави барање пензијата повторно да му се од-
реди според соодветната плата на чинот — класата, 
односно на начинот пропишан за подрачјето на 
заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на работниците на кое го остварил последниот 
личен доход 

Ако воениот осигуреник поднесе барање во сми-
сла на став 1 на оваа точка најдоцна до 3D Јуни, 
пензијата му се исплатува од 1 Јануари тековната 
година, а ако барањето го поднесе по 30 Јуни пен-
зиЈата му се исплатува од 1 Јануари наредната го-
дина. 

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

Бр. 14-
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социjaлното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполкозник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

208. 

Врз основа на член 107 став 3, во врска со член 
182 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр 67/72), Привременото собрание 
на заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците решава за правата 
што врз основа на својството на воен осигуреник 
според Законот за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници се одредуваат 
односно се стекнуваат и одредуваат со примена на 
прописите што важат за осигурениците — работни-
ци на подрачјето на таа заедница 

2 Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците од точка 1 на оваа од-
лука (во понатамошниот текст надлежната заед-
ница на работниците) врз основа на претходно 
склучената спогодба, во смисла на точка 5 од огаа 
одлука, решава за правата од оваа одлука п-о по-
стапката по КОЈ а решава за соодветните права од 
пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците на своето подраг е 

3 Остварувањето, користењето PI спроведување-
то на правата од точка 1 на оваа одлука се врши 
според прописите според кои се врши Остварување-
то, користењето и спроведувањето на соодветните 
права од пензиското и инвалидсково оигурување на-
работниците на подрачјето на надлежната заедни-
ца на работниците 

4 Трошоците за правата од точка 1 на евга од-
лука остварени кај надлежната заедница на работ-
ниците паѓаат врз товар на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Заедницата на со-
цијалното осигурување на воените осигуреници, до-
колку таквите трошоци за соодветни права од пен-
зиското и инвалидското осигурување на работни-
ците ги поднесува фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на надлежната заедница на 
работниците 

5 Раководителот на Службата за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници, заради спроведување на оваа од-
лука, склучува спогодби со овластените органи на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на работниците 

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

Бр. 15 
10 Јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
геверал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

2А9. 

Врз основа на член 120 став 2, во врска со член 
132 став 1 од Законот за пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-

ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДОБИВАЊЕ, OC^BAPVjBAHsE И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХА-

БИЛИТАЦИЈА ПА ДЕЦА 

1. Со правото на професионална рахабилита-
ција според оваа одлука може да се здобие' 

1) дете на воен осигуреник; 
,2) дете на уживател на старосна или инвалид-

ска пензија според Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници; 

3) дете - уживател на семејна пензија според 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници. 

, Детето од став 1 на оваа точка може да се здо-
бие со правото на професионална рехабилитација, 
ако рехабилитацијата му е потребна заради оспо-
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собување за самостоен живот и работа и ако постои 
веројатност со рехабилитацијата да може да се ос-
пособи за самостоен живот и работа. 

2 Со правото на професионална рехабилитаци-
ја и со правата во врска со користењето на пра-
вото на професионална рехабилитација детето од 
точка 1 на оваа одлука се здобива според прописите 
по кои со тие права се здобиваат и ги користат де-
цата на осигурениците — работници на подрачјето 
на заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на работниците на кое тоа има живеали-
ште (во понатамошниот текст, надлежната заедни-
ца на работниците) 

3. Остварувањето и користењето на правото на 
професионална рехабилитација и на правата во 
врска со користењето на професионална рехабили-
тација и спроведувањето на професионалната ре-
хабилитација на децата од точка 1 на оваа одлука 
се вршат според прописите по кои се врши оства-
рувањето и користењето на правото на професио-
нална рехабилитација и спроведувањето на профе-
сионалната рехабилитација на децата на осигуре-
ниците — работници на подрачјето на надлежната 
заедница" на работниците. 

4. Детето од точка 1 на оваа одлука што како 
дете — инвалид го остварило правото на професио-
нална рехабилитација според Основниот закон за 
инвалидското осигурување, го задржува тоа право 
и натаму го користи според одредбите на оваа од-
лука. 

5 За правото на професионална рехабилитаци-
ја на децата од точка 1 на оваа одлука и за пра-
вото во врска со користењето на правото на про-
фесионална рехабилитација, надлежната заедница 
на работниците решава по постапката по која ре-
шава за тие права на децата — инвалиди на оси-
гурениците— работници на подрачјето на таа заед-
ница, а врз основа на претходно склучената спо-
годба во смисла на точка 7 на оваа одлука. 

е Трошоците за професионалната рехабилита-
ција на децата од точка 1 на оваа одлука и за пра-
вата во врска со користењето на правото на про-
фесионална рехабилитација паѓаат врз товар на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, доколку таквите трошоци за 
правата на децата — инвалиди на осигурениците — 
работници според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување на подрачјето на надлежна-
та заедница на работниците ги поднесува фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување. 

7. Раководителот на Службата за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните - осигуреници, заради спроведување на оваа 
Одлука, склучува спогодби со овластените органи 
на надлежната заедница на работниците 

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

Бр. 16 
10 'јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

210. 
Брз основа на член 127 став 1 точка 9, во врска 

со член 182 став 1 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигурници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото 
собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници, на седницата од 10 јануари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ 
ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 
СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИ-

ГУРЕНИЦИ 

1 Воените осигуреници, уживателите на старо-
сна и инвалидска пензија и членовите на нивните 
семејства и уживателите на семејна пензија (во 
прнатамошниот текот: осигурените - лица) имаат 
право на надоместок на патните трошоци во врска 
со остварувањето и користењето на правата според 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници. 

Осигурените лица имаат право на патни тро-
шоци и за придружниците, ако потребата од при-
дружник е утврдена според прописите за здравст-
веното осигурување односно ако по оцена на над-
лежниот здравствен орган тоа е неопходно. 

2 Надоместокот на патните трошоци ги" оп-
фаќа: 

1) надоместокот на трошоците на превозот; 
2) надоместокот на трошоците на исхраната и 

сместувањето за време на патувањето и престојот 
во друго место. 

3- Надоместокот на трошоците на превозот на 
осигурените лица се исплатува во височина на це-
ната на билетот од II класа на брз воз, при обврска 
за користење на повластица каде што тоа е пред-
видено, или во височина на цената на автобуски 
билет 

По исклучок од став 1 на оваа точка, на осигу-
рените лица им се признаваат и трошоците на пре-
возот со експресен или деловен воз или авион, ако 
вкупните патни трошоци (превозот и дневниците) 
не се поголеми од вкyпнитe трошоци што би наста-
нале како последица на временски подолгото пату-
вање поради користење на побавно превозно сред-
ство. 

Трошоците на превозот на осигуреното лице му 
се признаваат од местото на живеалиштето до мес-
тото во кое е седиштето на надлежната лекарска 
комисија или на друга надлежна установа. 

Ако на одредена релација не се врши сообра-
ќа ј со јавно превозно средство, на осигуреното лице 
му припаѓа 0,40 динари по минат километар. 

4. На осигуреното лице што, заради патување, 
користи сопствено превозно средство, на име тро-
шоци на превозот му се признава надоместок во 
височина на цената на трошоците што би ги имало 
да користело јавно превозно средство. 

5. Трошоците на исхраната и сместувањето се 
исплатуваат во вид на дневница. 

Височината на дневницата изнесува 120,00 ди-
нари 

На членовите на семејството на осигурените 
лица до 15 години возраст им припаѓа 50'% од днев-
ницата. 

6. Дневницата на осигурените лица им се прес-
метува од часот на поаѓањето на пат до часот на 
враќањето од пат, а според редот на возењето на 
јавните превозни средства од точка 3 на оваа од-
лука, и тоа' 

1) дневница во полн износ — за секои 24 часа 
поминати на пат, како и за остатокот на времето 
подолго од 12 часа; 

2) половина дневница — за времето поминато 
на пат подолго од 8 а помалку од 12 часа 

'За времето поминато на пат помалку од 8 часа 
дневница на осигуреното лице не му припаѓа. 
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7 Надоместокот на патните трошоци, одредени 
со оваа одлука, паѓа врз товар на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Заедница-
та на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници' 

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

Бр 17 
10 јануари 1913 година 

Белград 
Привремено собрание на Заедницата 

на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

211. 
Врз основа на член 182 став 1, во врска со член 

139 став 2 на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72) и Одлуката за стапките 
на придонесот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници и за издвојува-
ње на средствата во резервата на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Заедницата 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр 5/73), Привременото собрание на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници,, 
на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ВКУПНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИ-
ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1973 ГОДИНА 

1 Од вишните средства на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници 
во 1973 година ќе се издвојат наменски средства за 
закрепнување на уживателите на пензии по стапка 
од 1% од вкупниот износ на исплатените пензии. 

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

Бр. 13 
10 јануари 1973 година 

Белград 
Привремено собрание на Заедницата 

на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с р. 

212. 
Врз основа на член 182 став 1 и член 127 став 

1 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници - („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Привременото собрание 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, на седницата од 10 јануари 1973 
година, донесе 

- О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
НАМЕНЕТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕ-

ЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ВО 1972 ГОДИНА 
1 На уживател на старосна, инвалидска или 

семејна пензија на кој пензијата му се исплатува 

врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници, во 1973 година ќе 
му се исплати надоместок за закрепнување во износ 
од 250 динари. 

2 На уживател на старосна, инвалидска или 
семејна пензија КОЈ ВО 1973 година бил во активна 
воена служба или во работен однос, му припаѓа 
надоместокот од точка 1 на оваа одлука, ако не се 
здобил со право на соодветен надоместок по основ 
на активна воена служба или работен однос. 

3 Ако семејна пензија користат двајца или по-
веќе соуживатели, ќе се, исплати само еден износ 
на надоместокот од точка 1 на оваа одлука. 

4. Износот на надоместокот утврден во точка I 
на оваа одлука се исплатува во еден износ и вта-
сува за исплата заедно со пензијата за Јули 1973 
година Исплатата на надоместокот според оваа од-
лука ќе ја изврши Службата за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници по службена должност. 

5. Надоместокот од оваа одлука ќе ее исплати 
од средствата издвоени и наменети за закрепнување 
на уживателите на пензии. 

Средствата издвоени за закрепнување на ужива-
телите на пензии, дѓго не се искористени во 1973 
година, ќе се употребат за истата намена во наред-
ната година. 

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

Бр. 19 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполкозник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

213. 

Врз основа на член 182 став 1, во врска, со член 
139 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр 67/72) и Одлуката' за стапките 
на придонесот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници и за издвојување 
на средствата во резервата на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Заедницата 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр 5/73), Привременото собрание на Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници, 
на седницата од 10 јануари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ВКУПНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИ-
ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАН-
БЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 

ПЕНЗИИ 

1 Од вкупните средства на Фондот на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуре-
ници во 1973 година ќе се издвојуваат на посебна 
сметка наменски средства за решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии по стапка 
од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски 
и инвалидски примања 

2 Средствата издвоени во смисла на точка 1 на 
оваа одлука можат да се користат за: 
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1) изградба, купување и адаптација на станови 
и за доделување заеми на уживателите на пензии; 

2) надоместок на дел станарина на одделни ка-
тегории уживатели на пензии, 

3) изградба или проширување на домови за 
уживателите на пензии. 

3 Условите и начинот за користење на средст-
вата од точка 1 на оваа одлука и постапката за од-
лучување за користењето на тие средства, сех регу-
лираат со општи акти. 

4 Средствата издвоени за решавање на станбе-
ните потреби на уживателите на пензии, што не се 
искористени во 1973 година, ќе се употребат за ис-
тата намена во наредната година. 

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

Бр. 20 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, с. р. 

214. 

Врз основа на член 36 став 1 од Статутот на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/73), 
Привременото собрание на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници, на сед-
ницата одржана на 10 јануари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ПРЕВОЗНИТЕ 
И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБО-
ТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ И НА НЕГОВИТЕ ОРГАНИ 

1. На учесниците во работата на Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници и на неговите органи (во понатамош-
ниот текст: Собранието) им припаѓа надоместок на 
патните и превозните трошоци направени поради 
вршење на должноста на член на Собранието, како 
и надоместок на загубената заработувачка, на лич-
ниот доход односно платата 

2 Надоместоците од точка 1 на оваа одлука ги 
опфаќаат трошоците на превозот, исхраната и сме-
стувањето, како и надоместокот на загубената зара-
ботка на личниот доход односно платата. 

3. Надоместокот на превозните трошоци ги опфа-
ќа трошоците на превозот со сите јавни превозни 
средства, вклучувајќки авион, железница (кола за 
спиење, I класа и деловен воз), автобус, брод и 
друго 

4. На учесникот во работата на Собранието кој, 
за патување заради вршење на должноста, користи 
сопствено возило, на име трошоци на превозот му 
се признава надоместок во височина на цената на 
превозните трошоци што би ги имал кога би корис-
тел јавно превозно средство. 

5 На учесникот во работата на Собранието што 
се упатува на службено патување во место до кое 
не. сообраќа Јавно превозно средство, му припаѓа 
надоместок на превозот во износ од 0,40 динари за 
секој минат километар 

Започнатиот километар се смета како да е 
минат 

6 Трошоците на исхраната и сместувањето на 
учесникот во работата на Собранието му се надоме-

стуваат во вид на дневница во износ од 150 ди-
нари 

Дневницата на учесникот во работата на Собра-
нието се пресметува од часот на поаѓањето на служ-
бено патување до часот на враќањето од пат — 
според редот на возењето на јавните превозни сред-
ства од точка 3 на оваа одлука, и тоа' 

1) дневница во полн износ — за секои 24 часа 
поминати на службен пат, како и за остатокот на 
времето подолго од 12 часови; 

2) половина дневница за времето поминато 
на службен пат подолго од 8 а помало од 12 часови, 
како и за остатокот на времето од 8 до 12 часови, 
а ако времето на службено патување - е поминато 
ноќе помеѓу 22 и 6 часот наредниот ден — и за оста-
токот на времето од 6 до 8 часови. 

7. На учесникот во работата на Собранието му 
припаѓа надоместок, на загубената заработка, 
на личниот доход, односно платата, според потврда-
та на организацијата на здружениот труд или на 
установата во КОЈ а е вработен. 

Ако учесникот во работата на Собранието врши 
самостојна дејност, надоместокот за еден работен 
ден изнесува 125 динари. 

На учесникот во работата на Собранието, кој 
живее во Белград или во неговата поблиска око-
лина; на име надоместок на трошоците на превозот 
за еден работен ден му припаѓа 20 динари. -

8 Надоместоците од точка 1 на оваа одлука се 
исплатуваат во Службата за спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници непосредно по завршената работа од-
носно по извршеното патување. 

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

Бр. 21 
10 јануари 1973 година 

Белград 

Привремено собрание на Заедницата 
на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 9 ОД 
СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА 

ХРВАТСКА 

I Врховниот суд на Хрватска, врз основа на 
член 29 став 1 од Основниот закон за судовите, под-
несе предлог да се оцени законитоста на член 9 од 
Статутот на Адвокатската комора на Хрватска од 21 
Јуни 1969 година. 

Во член 9 на наведениот статут е предвидено во 
случај Адвокатската комора на Хрватска во рок 
од шест месеци да не донесе одлука по барање под-
несено за упис во именикот на адвокатите, а не по-
стојат услови за одлагање, подносителот на бара-
њето да може да поведе управен спор како да е 
одбиено неговото барање за упис. 

Врховниот суд на Хрватска во СВОЈОТ предлог 
укажа на несогласноста помеѓу одредбата на член 9 
на наведениот статут, со КОЈа е одреден рок од шест 
месеци за поведување управен спор и одредбата на 
член 26 од Законот за управните спорови според 
кои, во случаЈ второстепениот орган да не донесе 
решение по жалба во рок од 60 дена, а не го донесе 
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ниту во натамошен рок од седем дена по повторено 
барање, странката може да поведе управен спор 
како да е одбиена жалбата. На ист начин може да 
се поведе управен спор, ако првостепениот орган, 
против ЧИЈ акт нема место за жалба, не донесе ре-
шение во наведениот рок. 

II. Според член 29 од Законот за адвокатурата 
и за службата за правна помош од 15 декември 
1972 година правото на вршење адвокатура се сте-
кнува со уписот во именикот на адвокатите Реше-
ние за упис во именикот на адвокатите донесува 
'органот на Адвокатската комора на Хрватска одре-
ден со Статутот. Во член 6 на Статутот на Адвокат-
ската комора на Хрватска е предвидено за уписот 
во именикот на адвокатите д а одлучува управниот 
одбор на Комората 

Според тоа, решението за уписот во именикот 
на адвокатите што го донесува управниот одбор на 
Комората има карактер на управен акт, а што е 
потврдено и со член 42 од Законот за адвокатурата 
и за службата за правна помош според кои реше-
нијата што се однесуваат на стекнувањето и губе-
њето право на вршење адвокатура имаат значење 
на управен акт против КОЈ може да се поведе упра-
вен спор. 

Според одредбите на член 26 од Законот за 
управните спорови, рокот од 60 дена е најдолг рок 
во КОЈ второстепениот орган е должен да донесе ре-
шение по жалба односно во КОЈ првостепениот орган 
против ЧИЈ акт нема место за жалба е должен да 
донесе свое решение Со посебен пропис може да 
се одреди само пократок рок за донесување на на-
ведените акти. Според тоа, пропишувањето на ро-
кот подолг од 60 дена за донесување управен акт е 
противно на одредбите на член 26 од Законот за 
управните спорови 

III Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 
26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
Уставниот суд на Југославија, донесе 

О д л у к а 

1 Пропишувањето на рок подолг од 60 дена во 
КОЈ второстепениот орган е должен да донесе реше-
ние по жалба односно во КОЈ првостепениот орган 
против ЧИЈ акт нема место за жалба е должен да 
донесе свое решение е противно на одредбите на 
член 26 од Законот за управните спорови. 

2 Се укинува член 9 од Статутот на Адвокат-
ската комора на Хрватска од 21 јуни 1969 година. 

3 Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Гласилото на Адвокатската комора на 
Хрватска „Одвјетник", Загреб. 

IV Оваа одлука ја донеле Уставниот суд на 
Југославија во состав' претседател на Судот Б л а ж о 
Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, 
Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, 
д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

V 

У бр 217/72 
13 февруари 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Б л а ж о Јовановиќ, с. р 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за извонредни Јуначки 
подвизи во борбата против непријателот 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Вториот краишки Народноослободителен парти-
зански одред „Др Младен Стојановић" 

Бр. 80 
25 јули 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува по повод шеесетгодишни-
ната на животот и долгогодишната револуционерна 
работа, а за извонредни заслуги во изградбата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, за развивање и јакнење на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за. слободата и независноста на на-
шата земЈа, како и за значаен придонес за не јзи-
ната политика на м и р о в и пријателската соработка 
со другите д р ж а в и 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Вукмановић Светозар — Темпо. 

Б р 81 
25 Јули 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за дваесетгодишната ра-
бота и активност на запознавање на старешинскиот 
состав на Југословенската народна армија со совре-
мениот развиток на военонаучната мисла, за богата 
издавачка дејност на современите домашни воени 
писатели и преводната литература, како и за зна-
чаен придонес во развивањето и ширењето на бор-
бените традиции на нашите народи, на кои се вос-
питуваат нови генерации на раководен и боречки 
состав на оружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна „Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Военоиздавачкиот завод. 
Б р 82 

27 Јули 1972 година 
Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
179. Одлука за утврдување на посебниот износ 

на глобалната девизна квота за 1973 го-
дина за увоз на земјоделска механизација 
за производство на шеќерна репа — — 505 

180. Одлука за утврдување на средствата, пра-
вата и обврските на Фондот за кредити-
рање и осигурување на определени из-
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181. 

182 

183. 

184. 

185. 

186. 

187 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

194, 

195 

506 

507 

507 

507 

- - - - 508 

на 
на 

на 

возни работи и за начинот на нивното 
пренесување врз Фондот за кредитирање 
и осигурување на извозни работи — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за од-
редување на преференцијални царински 
стапки за увоз на одредени производи од 
земјите во развој — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
максимирани на цените за сите произво-
ди и услуги — — — — — — — — 
Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките ЧИЈ 
ИЗВОЗ и увоз е регулиран — — — — 
Одлука за начинот за пресметување и 
враќање на аконтациите на задолжител-
ниот заем на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развоЈ на сто-
пански недоволно развиените републики 
И автономни покраини 
Одлука за начинот за пресметување и 
враќање на законските обврски, на да-
ноците и придонесите од личните доходи 
на работниците на основните организа-
ции на здружениот труд — — — — 
Наредба за утврдување на износите 
личната и семејната инвалиднина и 
ортопедскиот додаток во 1973 година 
Наредба за утврдување на износите 
додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице во 1973 година — — — — 
Наредба за утврдување на основот за 
одредување на боречкиот додаток во 1973 
година — — — — — — — — — 
Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1972 година — — — — — — — — 
Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија %за 
1972 година — — — — — — — % — 
Наредба за утврдување на просечниот 
месечен личен доход во Југославија за 
1972 година — — — — — — — — 
Одлука за пренесување дел на средства-
та на штедните влогови врз Поштенска-
та штедилица во 1973 година — — — 

193. Одлука за одредување на провизијата на 
овластените банки и на овластените ме-
нувачи при откупот на динарски тури-
стички чекови издание на Народната 
банка на Југославија — — — — — 
Одлука за водењето на девизните сметки 
и депозити на странски правни и физички 

Одлука за почетокот на купувањето и 
продажбата на девизи на девизниот па-

Одлука за утврдување на височината на 
годишната и месечните аконтации на 
заемот за 1973 година — — — — — 
Статут на Заедницата на социјалното 
-осигурување на воените осигуреници — 
Деловник за работата на Собранието на 
Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници — — — — 
Одлука за одгледување на политичките и 
општествените функции и на самоу-
правните и граѓанските права, на јавните 
функции или на граѓанските должности по 
покана на државни органи, во чие вр-
шење односно остварување претрпената 
повреда се признава како несреќа при 
работата — — — 

196. 

197 

198 

199 

Страна Страна 
200. Одлука за условите за здобивање, за ви-

сочината и за начинот на користењето 
на додатокот за помош и нега — — — 

201. Одлука за условите под кои се смета де-
ка воениот осигуреник ги издржува чле-
новите на семејството — — - — — 

202. Одлука за условите за здобивање, ост-
варување и користење на правото на 
материјално обезбедување и за височи-
ната на материјалното обезбедување на 
вдовица што не ги исполнува условите 
за семејна пензија — — — — - — 

203. Одлука за условите за остварување и за 
височината на отпремнината на вдовица 
што не ги исполнува условите за семејна 
пензија — — — — — — — — 

204. Одлука за условите за здобивање со 
правото на семејна пензија на вдовица 
што поради преместување на брачниот 
другар не била во можност со вработу-
вање да си осигури здобивање со правото 
на пензија — - — — — — — 

205. Одлука за условите под кои се продол-
жуваат роковите за здобивање со право 
на семејна пензија — — — — — — 

206. Одлука за установување на заштитниот 
додаток за уживателите на семејна пен-

- зија - - - - - - - - -
207 Одлука за утврдување на рокоѕите за 

користење на правото за избор заради 
повторно одредување на пензијата спо-
ред платата на чинот односно според 
остварениот личен доход 

208. Одлука за решавање на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на работниците за правата од пензиското 
и инвалидското осигурување на ^воените 
осигуреници — - - — 

209. Одлука за здобивање, остварување и ко-
ристење на правото на професионална 
рехабилитација на деца — - — — 

210. Одлука за надоместоците на патните 
трошоци во врска со остварувањево на 
правата според Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување на воените 
осигуреници — — — — — — — 

211. Одлука за издвојување деЛ на вкупните 
средства на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници за закрепнување на ужива-
телите на пензии во 1973 година — — 

212 Одлука за употреба на средствата на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигурени-
ци наменети за закрепнување на ужива-
телите на пензии во 1973 година 

213. Одлука за издвојување дел на вкупните 
средства на Фондот на -пензиското и ин-
валидското осигурување на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените 
осигуреници за решавање на станбените 
потреби на уживателите на пензии — — 

522 214. Одлука за надоместок на патните, пре- -
возните и други трошоци на учесниците 
во работата на Собранието на Заедница-
та на социјалното осигурување на воени-
те осигуреници и на неговите органи — 

Одлука за оцена на законитоста на член 9 од 
Статутот на Адвокатската комора на 
Хрватска — — — — — — — — 

— 526 Одлукувања — — — — — — — — 

509 

514 

515 

515 

515 

515 

515 

516 

516 

516 

517 

517 

518 

526 

527 

528 

529 

529 

529 

- 531 

- - - 531 

531 

532 

533 

- 533 

533 

534 

534 
535 

Ослободено oд основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр 413 55/72-03 од 115 август 1972 година 


