
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 25 февруари 1967 
С к о п ј е 

Број 8 Год XXIII 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698. 

46. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ПРИХОДИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА 

Се прогласува Законот за височината на прихо-
дите и другите услови за определување право на 
додаток на деца, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор 
одржана на 23 февруари 1967 година. 

У бр. 14/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИТЕ И ДРУГИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВОТО НА 
ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува височината на при-

ходите на домаќинството што влијае врз утврду-
вање правото на додаток на деца (цензус на при-
ходите) и се определува кои членови од семејството 
на корисникот на додатокот на деца (корисник на 
додаток) го сочинуваат домаќинството чии приходи 
се земаат предвид при утврдувањето на вкупниот 
приход и на кои се дели тој вкупен приход. 

Член 2 
Додаток на деца не припаѓа ако приходот на 

домаќинството на корисникот на додатокот, пресме-
тан по член на домаќинството, ги надминува след-
ните износи: 

приходот по основ на работен однос (личен 
доход, надоместоци, пензии и друго) — 400 динари 
месечно; 

2. приходот по основ на земјоделска дејност — 
90 динари годишно; 

3. приходот по основ на самостојна дејност (при-
ход од самостојно вршење занаетчиски и други сто-
пански дејности и од самостојно вршење интелек-

туални услуги) на данок подлежен доход од имот 
(приход од згради, приход од имот и имотни права 
и други) и други приходи (доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања, доход од гра-
ѓанско-правен однос и друго) — 100 динари месечно. 

Ако домаќинството на корисникот на додатокот 
истовремено остварува приходи по разни основи од 
претходниот став, приходот се утврдува на тој на-
чин што приходите од претходниот став се делат и 
тоа: приходот од точка 1 со 4, приходот од точка 
2 со 0,9 и приходот од точка 3 со 1. Ако збирот 
на количниците пресметан на овој начин преминува 
100, не припаѓа додаток на деца. 

Член 3 
Додаток на деца припаѓа во полн износ (I група 

од Табелата кон член 35 став 2 од Уредбата за до-
даток на деца — Табела), ако приходот од точка 
1 став 1 на претходниот член не го надминува из-
носот од 300 динари по член на домаќинството, а 
домаќинството нема други приходи, како и во слу-
чај кога збирот на количниците од став 2 на прет-
ходниот член не надминува 75 динари под услов 
домаќинството да нема приход од земјоделска деј-
ност. 

Додаток на деца припаѓа во намален износ и 
тоа: 

а) во износите утврдени во П група од Табе-
лата — ако цензусот на приходите по основ на 
работен однос по член на домаќинството изнесува 
од 300,01 до 325,00 динари, а домаќинството нема 
други приходи, или ако збирот на количниците во 
смисла на став 2 од претходниот член без прихо-
дите од земјоделска дејност изнесува повеќе од 75, 
а не надминува 81 динар, како и кога количникот 
е помал од 75 динари а во вкупниот приход има и 
приход од земјоделска дејност; 

б) во износите утврдени во Ш група од Табе-
лата - ако цензусот на приходите по основ на ра-
ботен однос по член на домаќинството изнесува од 
325,01 до 350,00 динари а домаќинството нема други 
приходи, или ако збирот на количниците во смисла 
на став 2 од претходниот член изнесува повеќе од 
81, а не надминува 88 динари; 

' в) во износите утврдени во IV група од Табе-
лата — ако цензусот на приходите по основ на ра-
ботен однос по член на домаќинството изнесува од 
350,01 до 375,00 динари, а домаќинството нема други 
приходи, или ако збирот на количниците во смисла 
на став 2 од претходниот член изнесува повеќе од 88 
а не надминува 94 динари;' 

г) во износите утврдени во V група од Табелата 
— ако цензусот на приходите по основ на работен 
однос по член на домаќинството изнесува од 375,01 до 



Стр. 106 - ,Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 февруари 1937 

400,00 динари, а домаќинството нема други приходи, 
или ако збирот на колениците во смисла на став 
2 од претходниот член изнесува повеќе од 94, а не 
надминува 100 динари. 

Член 4 
Месечниот износ на личниот доход од работен 

однос се утврдува според просечните месечни при-
мања на членовите на домаќинството во претход-
ната година во нето износи. Ако во претходната го-
дина не е остваруван личен доход, просечниот месе-
чен износ на личниот доход ќе се утврди според 
месечните примања остварени во текот на годината 
до остварувањето на правото на додаток на деца. 

Како приход од пензија, надоместоци и други 
примања од работен однос се зема просечниот ме-
сечен износ на примањата што се исплатувани во 
претходната година. 

Како приход од земјоделска дејност се зема 
катастарскиот приход што служел како основица 
за утврдување придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност во претходната година. 

Месечниот износ на приходот според точка 3, 
став 1 на член 2 од овој закон се утврдува според 
основицата за плаќање на данок односно придонес 
од претходната година поделена со 12. Ако придо-
несот се плаќа во годишен паушален износ или во 
процент, како месечен износ се зема 1/12 од износот 
според кој е определен придонесот. 

Член 5 
Промените во цензусот на приходите утврдени 

со овој закон влијаат врз правото и височината на 
додатокот од првиот ден на следниот месец од на-
станатата промена, доколку со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 6 
Домаќинството на корисникот на додатокот, ос-

вен домаќинството кое остварува приходи само од 
работен однос (член 1а став 3 точка 2 од Законот 
за додаток на деца „Службен лист на СФРЈ" бр. 
16/65 и 52/66) го сочинуваат следните членови на 
неговото семејство: брачниот другар, децата (брач-
ни вонбрачни, усвоени и пасторчиња) кои корис-
никот е должен да ги издржува: внучињата за кои 
може да остварува право на додаток на деца; бра-
ќата и сестрите; родителите (татко и мајка, очув и 
маќева и усвоител), свекорот и свекрвата, тестот и 
тештата, дедото и бабата, ако со корисникот или со 
членовите на неговото потесно семејство (брачниот 
другар или децата) живеат во заедница и во ист 
стан или на ист земјоделски имот. 

Член 7 
Комуналните заводи за социјално осигурување, 

заради усогласување со одредбите на овој закон, ќе 
извршат ревизија на сите решенија по кои се ис-
платува додаток на деца најдоцна во рок од три 
месеци од денот кога корисникот ќе поднесе до-
кази за признавање правото на додаток на деца. 

Додатокот на деца нема да се исплатува според 
досегашните прописи по 1 март 1967 година а не-
исплатените износи на корисникот ќе му се испла-
тат веднаш по донесувањето на решение со кое ќе 
се утврди дека додатокот на деца, според одредбите 
на овој закон, му припаѓа. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила следниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 март 1967 година. 

47. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕЃУ ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за основите на договор-
ните односи помеѓу организациите на социјалното 
осигурување и здравствените установи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
оержана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 15/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ ПО-
МЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат основите за пра-

вилно воспоставување на договорни односи помеѓу 
комуналните заедници односно заводи за социјално 
осигурување (организациите на социјалното осигу-
рување) и здравствените установи. 

Како основи на договорните односи од претход-
ниот став служат: 

— задолжителните насоки и критериуми за 
склучување договори за давање на здравствени ус-
луги на осигурени лица; 

— елементите што мораат да ги содржат дого-
ворите; 

— мерките за стабилизирање на утврдените це-
ни на здравствените услуги; и 

— другите мерки за унапредување односите по-
меѓу носителите на здравственото осигурување и 
здравствената служба. 

Член 2 
Организациите на социјалното осигурување и 

здравствените установи се должни при склучува-
њето на договорите за обезбедување здравствена за-
штита на осигурените лица да ги имаат предвид 
следните насоки и критериуми за договарањето: 
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— усогласување на обемот и нивото на здрав-
ствената заштита со материјалните можности на 
фондовите за здравствено осигурување на комунал-
ните заедници и 

— обезбедување програмиран и квалитетна 
здравствена заштита, со насочување на решавање на 
приоритетните проблеми на здравствена заштита на 
осигурениците. 

Член 3 
Организациите на социјалното осигурување и 

здравствените установи договараат, здравствена за-
штита на осигурените лица што здравствената уста-
нова ја обезбедува непосредно или преку друга 
установа. 

Член 4 
Покрај елементите од член 104 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66 и 52/66), договорите мораат да ги 
содржат и следните елементи: 

— дефинирање на видовите на здравствените 
услуги и на условите за нивното извршување; 

— рокови за извршување на одделни договор-
ни обврски; 

— начин на проверување на извршувањето на 
договорните обврски. 

Член 5 
Цената на услугите што се договара ја сочину-

ваат следните трошоци на здравствената установа: 
1. личниот доход на работниците на установата 

и тоа: 
а) за здравствените работници според просекот 

на личните доходи на соодветните профили и спе-
цијалности на тие работници остварени во претход-
ната година на подрачјето на комуналната заед-
ница; 

б) за останатите работници според просекот на 
личните доходи на соодветните работници остварени 
ве претходната година на подрачјето на општината 
во која се наоѓа седиштето на установата; 

2. директните трошоци; 
3. општите трошоци; 
4. другите трошоци што се признаваат како ма-

теријални или трошоци на работењето според по-
стојните прописи. 

Цената на здравствените услуги за стационарно 
лекување се утврдува посебно за медицинскиот и 
посебно за пансионскиот дел на услугата. 

Цената на аптекарските услуги се утврдува спо-
ред вредноста на стручната услуга. 

Се овластува Републичкиот секретар за народ-
но здравје и социјална политика во согласност со 
републичкиот секретар за финансии поблиску да 
ги определи елементите на структурата на цената 
на услугите според овој член. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за народ-

но здравје и социјална политика во согласност со 
републичкиот секретар за труд поблиску да ги оп-
редели: 

— основните видови на здравствена заштита што 
се задолжително предмет на договарањето; 

— минималниот обем на одделни видови на 
здравствени услуги и минималните услови за нив-
ното вршење; 

— основите на договарањето. 
Член 7 

Договорите за обезбедување на здравствената 
заштита на осигурените лица во 1967 година ќе се 
склучат најдоцна до 15 април 1967 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

48. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ ПОМЕЃУ ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КОМУНАЛНИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за начинот на решава-
њето на споровите помеѓу здравствените установи и 
комуналните заедници за социјално осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 февруари 1967 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор 
одржана на 23 февруари 1967 година. 

У. бр. 16/67 
24 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ 
ПОМЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КО-

МУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Споровите помеѓу здравствените установи и со-

бранијата на комуналните заедници за социјално 
осигурување на работниците односно на комунал-
ните, заедници за здравственото осигурување на 
земјоделците (комунални заедници) или нивни ов-
ластени органи односно заводи што врши догова-
рање по одделни прашања при склучувањето на 
договори за обезбедување здравствена заштита на 
осигурените лица ги решаваат арбитражни совети. 

Член 2 
Арбитраживе совети се образуваат за подрач-

је на комунална заедница. 
Арбитражниот совет го образува собранието на 

општината за чие подрачје е образувана комунал-
ната заедница. 

Ако комуналната заедница опфаќа две или по-
веќе општини арбитражниот совет го образуваат 
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спогодбено собранијата на општините од подрач-
јето на таа заедница. 

Собранијата на општините од претходниот став 
можат да овластат едно од нив да образува арби-
тражен совет. 

Член 3 
Арбитражниот совет се состои од претседател 

и четири члена и нивни заменици. 
Претседателот и два члена на советот и нивните 

заменици ги именува собранието на општината од-
носно собранијата на општините, а по еден член и 
негов заменик именуваат комуналната заедница и 
здравствена установа што се спорат. 

Мандатот на членовите на арбитражниот совет 
што ги именува општинското собрание трае една го-
дина. 

Член 4 
Барање за решавање на спорот може да подне-

се еден или обете странки. 
Барањето се поднесува писмено и кон него 

се прилага целата документација по спорот. 
По добивањето на барањето, претседателот на 

арбитражниот совет свикува седница на советот. 

Член 5 
Седниците на арбитражниот совет се јавни. 

Арбитражниот совет може, по потреба, да за-
каже јавна расправа за решавање на спорот. 

Арбитражниот совет може да повикува стручни 
лица односно вештаци за давање мислења и оцен-
ки, како и да бара дополнителни податоци односно 
дополнителна документација од странките. 

Член 6 
Арбитражниот совет е должен да донесе одлука 

по спорот во рок од 30 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

Одлуката на арбитражниот совет е конечна. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

49. 
Врз основа на член 35 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 
а во врска со член 126 став 1 од Основниот закон за 
инвалидско осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/65, 14/66 и 1/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците, на седницата одржана на 22. П. 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПО-
МАЛ ЛИЧЕН ДОХОД НА ИНВАЛИДИ НА ТРУ-

ДОТ ЗАПОСЛЕНИ НА ДРУГА РАБОТА 

I 
Височината на надоместокот на инвалид на тру-

дот за помал личен доход се определува врз основа 
на разликата помеѓу личниот доход што го оства-
рил во годината која и претходи на годината во 

која настапила инвалидноста и личниот доход што 
го остварува на друга работа, сообразно со одред-
бите од член 126 од Основниот закон за инвалидско-
то осигурување. 

II 
Височината на надоместокот зависи од работ-

ниот век и навршениот пензиски стаж, и се опре-
делува: 

80% од разликата од точка I ако вкупниот 
пензиски стаж изнесува три четвртини или повеќе 
од работниот век; 

70% од разликата од точка I ако вкупниот пен-
зиски стаж изнесува половина или повеќе, а по-
малку од три четвртини од работниот век; 

60% од разликата од точка I ако вкупниот пен-
зиски стаж изнесува помалку од половина од ра-
ботниот век. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 1 
март 1967 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 02-658/1 
22 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

50. I 
Врз основа на член 35 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 
и член 106 став 2 од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" број 
10/65, 14/66 и 1/67), Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работници-
те — Скопје, на седницата одржана на 22 II. 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КАЈ 

КОИ ИНВАЛИДНОСТА НАСТАПИЛА КАКО 
ПОСЛЕДИЦА НА БОЛЕСТ ИЛИ ПОВРЕДА 

ВОН РАБОТА 

I 
Со оваа одлука се определува височината на 

материјалното обезбедување на осигурениците од 
член 14 до 16; 18 до 21 и 24 од Основниот закон за 
инвалидското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 10/65, 14/66 и 1/67), к а ј кои инвалиднос-
та настапила како последица на болест или повреда 
вон работа. 

II 
Височината на материјалното обезбедување, за 

времето додека инвалидот чека на професионална 
рехабилитација, изнесува 60% од основот за утвр-
дување надоместок место личен доход по прописи-
те на Основниот закон за здравствено осигурува-
ње („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65, 29/66 и 52/66). 
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На инвалидите на трудот и осигурениците кои 
имаат право на материјално обезбедување, а кои 
во поглед на имотната состојба и другите приходи 
ги исполнуваат условите за заштитен додаток спо-
ред Законот за условите за обезбедување, корис-
тење и губење на заштитен додаток („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/65, 43/65 и 37/66), им припаѓа 
материјално обезбедување во височина од 80% од 
основот, од кој се определува материјалното обез-
бедување по претходниот став. 

III 
Одредбите од точка II на оваа одлука ќе се при-

менуваат и на осигурениците ка ј кои не настапила 
инвалидност, а е утврдено дека постои непосредна 
опасност од настапување на инвалидност (член 31 
од Основниот закон за инвалидското осигурување). 

IV 
Времето проведено на прилагодување за рабо-

та се третира како време проведено на професио-
нална рехабилитација и припаѓа материјално обез-
бедување во височина од 90% од основот. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 1 
март 1967 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр 02-659/1 
22 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

51. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), а во врска со членот 5 од Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон за инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 1/67), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Ско-
пје, на седницата одржана на 22. II. 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НЕ СЕ ЗАПИРА ИС-
ПЛАТАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 
КОГА УЖИВАТЕЛОТ НА ДОДАТОКОТ Е СМЕ-
СТЕН ВО БОЛНИЦА ИЛИ ДРУГА СТАЦИОНАР-

НА УСТАНОВА ПРЕКУ 30 ДЕНА 

I 
На уживател на додаток за помош и нега, сме-

стен во болница или друга стационарна установа, 
во која престојот трае преку 30 дена, не се запира 
исплатата на додатокот, ако за обезбедување туѓа 
нега и помош има запослено друго лице со полно 
или скратено работно време и тоа најмалку шест 
месеци пред неговото сместување во стационарна-
та установа, 

Додатокот за помош и нега не се запира и во 
случаи кога од денот на признавање правото на 
тој додаток до денот на сместувањето во болница 
или друга стационарна установа поминало помалку 
од 6 месеци, а во меѓувреме уживателот на дода-
токот запослил друго лице. 

Скратеното работно време не може да биде по-
малку од половина од полното работно време. 

И 

Како доказ дека уживателот на додатокот за 
помош и нега запослил друго лице, ќе служи уред-
но поднесената пријава за социјално осигурување 
ка ј надлежниот комунален завод. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 02-660/1 
22 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

52. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 4 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65 и 29/66), и членот 34 став 2 од Ос-
новниот закон з а здравствено осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/62, 25/62, 53/62, 29/66 и 
52/66), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Ско-
пје, на седницата одржана на 22. II. 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
ЗА КОИ КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА УС-
ТАНОВАТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ОСИ-

ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО 
НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 1 
Собранијата на комуналните заедници на со-

цијалното осигурување се должни да установат за-
должително учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците при користењето на 
здравствената заштита, и тоа: 

1) за сите здравствени услуги кои се пружаат 
со цел за естетски корекции на поодделни органи 
или делови од телото, естетски операции на носот, 
ушните школки, лицето, цицките, симнување на 
брадавици и слично, 

2) за сите здравствени услуги кои се пружаат 
со цел за хируршки корекции на вродените изро-
ди и деформации или слични на нив настанати пред 
здобивање својството на осигурено лице (освен де-
цата до навршена 15-та, ако се на школување до 
пропишаното редовно школување а најмногу до 26 
годишна возраст), и 
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3) за сите здравствени услуги — абортуси за 
кои не постои апсолутна медицинска индикација. 

Собранијата на комуналните заедници ја утвр-
дуваат височината на учеството на осигурените ли-
ца во поднесувањето на трошоците за здравстве-
ните услуги од членот 1 точка 1 до 4 на оваа од-
лука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
март 1967 година. 

Број 02-666/1 
22 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

53. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 4 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66) и членот 34 ст. 2 од Основ-
ниот закон за здравственото осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/62, 25/62, 53/62, 15/65, 29/66 
и 52/66), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците — Ско-
пје, на седницата одржана на 22. II. 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
ЗА КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 

I 
Собранијата на комуналните заедници на со-

цијалното осигурување не можат да воспостават за-
должително учество на. осигурените лица во под-
несувањето на трошоците при користење на здрав-
ствените услуги врзани за спречувањето, отстра-
нувањето и лекувањето на заразните заболувања, 
чие спречување и отстранување е од општ интерес 
на заедницата, и тоа: 

1. Сите видови на активна туберкулоза 
2. Анкилостомијаза 
3. Бабина треска 
4. Беснило 
5. Брилова болест 
6. Бруцелоза 
7. Црвен ветар 
8. Црн пришт 
9. Четврта венерична болест 

10. Детска парализа 
11. Дифтерија 
12. Дизентерија 
13. Лепроза 
14. Гонореја 
15. Кју треска 
16. Чума 
17. Колера 
18. Лајшманијаза-кала АЗАР 
19. Лепто-спироза 

20. Маларија 
21. Мали сипаници 
22. Мек чир 
23. Паратифус А, Б и Ц 
24. Пегавец 
25. Повратна треска 
26. Сакагија 
27. Сифилис 
28. Скарлатина 
29. Шистозомијаза 
30. Трахома 
31. Цревен тифус 
32. Трихиноза 
33. Туларемија 
34. Големи сипаници 
35. Голема кашлица 
36. Заразна жолтица 
37. Заразно труење со храна 
38. Заразно забол. на мождените ципи и мозо-

кот 
39. Тетанус 
40. Жолта треска 
41. Овчи сипаници 
42. Заразни заушки 
43. Црвенка (рубеола) 
44. Ехинококоза. 

Здравствените услуги кај заразните заболува-
ња од претходниот став опфаќаат: 

— лекарски прегледи и амбулантно лекување, 
болничко лекување и лабораториски услуги; 

— пријавување на заразните болести; 
— имунизација (вакцинации) против заразните 

заболувања утврдени со закон како задолжителни; 
— дезинфекција на лачевините, личните и дру-

ги предмети и станбените простории, ако осигуре-
ното лице заболи од: колера, чума, големи сипани-
ци, црн пришт, дифтерија, цревен тифус, парати-
фус „А", ,,В", или „Ц" и сакагија, до колку е тоа 
со прописи предвидено обавезно да се изврши; 

— дезинфекција на лицата, лачевините, пред-
метите и станбените простории кога осигуреното 
лице заболи од пегав тифус, повратна треска, чу-
ма и Браилова болест; 

— лекарски прегледи и лабораториски анали-
зи на бацилоносителите кога осигурените лица пре-
лежале цревен тифус, паратифус „А", „Б" или „Ц", 
заразно труење со храна и дизентерија до кога не 
се утврди да немаат заразни бацили (Тука не вле-
гуваат прегледите на работниците по член 31 став 
6 од Основниот закон за здравственото осигурува-
ње кои не се вршат на товар на фондот); 

— откривање на туберкулозата на белите дро-
бови во рамките на дејноста на антитуберкулозни-
те диспанзери: флуорографирање — еден пат во 
три години, лабораториска и радиографска дија-
гностика кај лицата кога постои сомнение дека бо-
ледуваат од туберкулоза по спроведеното флуоро-
графирање и осигурените лица кои се во непосре-
ден контакт со лицата заболени од активна тубер-
кулоза на белите дробови; 

— амбулантно, болничко и домашно лекување 
на осигурените лица заболени од активна туберку-
лоза на белите дробови; 

,л 
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— амбулантно и болничко лекување на осигу-
рените лица заболени од активна туберкулоза на 
другите органи (коски, бубрези, очи, кожа, жлез-
ди и др.) во одредени специјализирани установи за 
лекување на тие заболувања; 

— лекарски прегледи, лабораториски и други 
услуги, амбулантно и болничко лекување на оси-
гурените лица заболени од рак и леукемија; 

— лекување на реуматична треска; 
— болничко лекување на осигурени лица за-

болени од душевни заболувања, кога е индицирана 
хоспитализација; 

— хируршки интервенции во амбулантите (ин-
цизии, пункции и сутури) и болничко лекување на 
оперираните болни; 

— здравствени услуги на осигурените лица — 
бремени жени во врска со бременоста, породува-
њето во станот и здравствените установи и здрав-
ствени услуги во врска со породувањето и доење-
то, а најмногу 3 месеци по породувањето; 

— целокупна здравствена заштита на деца до 
15 годишна возраст, а ако се на редовно школува-
ње до пропишаното школување, а најмногу до 26 
годишна возраст; 

— медицинска рехабилитација на осигурени 
лица — деца к после навршени 15 години на живот, 
кога постои растројство на физичкиот и психичкиот 
развој на детето и не се во можност по пат на ре-
довно школување да се оспособат за самостоен жи-
вот и стопанисување; 

— амбулантно, болничко лекување и медицин-
ска рехабилитација на повредените на работа и за-
болени од професионални заболувања. 

Во претходниот став не се опфатени хируршки-
те интервенции — операциите што се изведуваат за 
естетски цели со корекција на одделни органи на 
телото, естетски операции на носни и ушни школ-
ки, на цицките, симнување на брадавици и сл. 

Исто така не се опфатени ни хируршките ин-
тервенции со цел на корекција на вродените из-
роди (накази) и деформации добиени пред воспоста-
вување својството на осигурено лице со исклучок 
на децата кои уживаат потполна здравствена за-
штита. 

Не се опфатени ни абуртусите за кои не постои 
медицинска индикација. 

За сите лекови што ги ,користат осигурените 
лица според оваа одлука во амбулантно-поликли-
ничките установи, учествуваат со партиципација 
пропишана со посебна одлука. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1. март 1967 година. 

Бр. 02-667/1 
22. февруари 1967. година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

54. 
Врз основа на член 3. став 2. и член 11. став 1. 

и 2. од Законот за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за здравственото осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 52/66), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана на 
22. II 1967. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОД-
НЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА З А Б О Т Е Х -
НИЧКА ПОМОШ И ЗАБНОПРОТЕТСКИ СРЕД-
СТВА, ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ И ДРУГИ ПОМА-
ГАЛА, САНИТАРНИ СПРАВИ И САНИТЕТСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ ВО 1967 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се определува висината на за-

должителното учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците, како и случаите во кои 
се ослободуваат осигурените лица во учеството по-
ради определени причини што довеле до потребата 
за користење на тие видови здравствена заштита. 

II 
Ортопедски помагала и чевли, санитарни справи и 

санитетски материјали 
Осигурените лица се ослободуваат во целина од 

учеството во трошоците за: 
1. Протези за горните екстремитети (вештачки 

раце со дланка, функционални наставци и непо-
ставени кожни ракавици), како и за протези на 
долните екстремитети (со навлака за патрлјак) — 
член 4. став 1, 2, 3. и 5. од Правилникот; 

2. Инвалидски колички дадени на употреба 
(член 15. од Правилникот); 

3. Еластични завои потребни во фаза на при-
према на патрлјакот за протеза (член 20. став. 5. 
од Правилникот); 

4. Стапови или патерици (член 22. став 1. точ-
ка 5. од Правилникот); 

5. Сите помагала и санитарни справи предви-
дени во членот 24. од Правилникот. 

III 
Осигурените лица учествуваат во поднесува-

њето на трошоците за: 
1. Чевли со протеза во височина од 40% од 

стварната цена на чинењето (член 4. точка 4. од 
Правилникот); 

2Ч Ортопедски чевли зависно од стварната цена 
на чинењето, и тоа: 

— до 20.000.— стари динари — 40%; 
— од 20.001.— до 25.000.— стари динари - 30%; 
— преку 25.000.— стари динари — 25%. 
3. Кожни ракавици 30% од стварната цена на 

чинењето; 
4. Гумени чорапи 40% ОД цената на чинењето 

и тоа само во случаите предвидени во член 20. став 
1. до 4. од Правилникот; 

5. Затеги, суспензориуми и појаси во височина 
од 30% од стварната цена на чинењето (член 22. 
став 1. точка 1. до 3. од Правилникот); 
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6. Корсети и мидери во височина од 30% од 
стварната цена на чинењето; 

7. Ортопедски влошки во височина од 40% од 
стварната цена на чинењето (член 22. став 1. точка 
6. од Правилникот); 

8. Кожни капи во височина од 40% од ствар-
ната цена на чинењето; 

9. По исклучок од точка 2. на оваа одлука, оси-
гурените лица кои добиваат протези за горни и дол-
ни екстремитети, а потребата за истите настанала 
пред здобивањето СВОЈСТВО на осигурено лице, уче-
ствуваат во поднесувањето на трошоците во висо-
чина од 20%. 

IV 
Очни помагала 

1. Очила во височина од 40% од стварната цена 
на чинењето (член 13. од Правилникот). 

V 

Слушни помагала 
1. Слушни апарати во височина од 20% од 

стварната цена на чинењето (член 16. од Правил-
никот). 

VI 

Забнопротетичка помош и забнопротетски 
средства 

1. Привремени или имедиј алии протези 50% од 
стварната цена на чинењето. 

2. За забнотехничката помош и другите забно-
протетски средства пропишани со Правилникот за 
индикации на забнопротетска помош, стандарди и 
материјали од кои се изработуваат забнопротетски-
те средства, за роковите на траењето на тие сред-
ства („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/62) во висо-
чина 20% од стварната цена на чинењето. 

VII 
Во поднесувањето на трошоците предвидени со 

оваа одлука не учествуваат осигурени лица — деца 
до навршени 15 години, а ако се на школување до 
пропишаното редовно школување а најмногу до 
26 годишна возраст, осигурени лица на кои забно-
протетската помош, забнопротетските средства, ор-
топедски чевли и одделни други врсти на ортопед-
ски и други помагала и санитарни справи се обез-
бедуваат како последица на несреќа на работа и 
професионални заболувања. 

VIII 
Трошоците во смисла на оваа одлука се подраз-

бираат цените на услугите, помагалата и санитар-
ните справи утврдени со договорот меѓу заводот и 
здравствените установи, односно заводот и работ-
ната организација која го испорачува помагалото 
или санитарните справи. 

IX 
Осигурените лица делот од трошоците предви-

дени со оваа одлука го плаќаат на организацијата 
која ја извршува услугата, односно која го испо-
рачала помагалото или санитарната справа, 

X 
Обврската за поднесување на трошоците во сми-

сла на став 1. од членот 13. од Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за здравственото 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 52/66), 
се воспоставува за осигурени лица за случаите кои 
ќе настанат по стапување во сила на оваа одлука. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. 
март 1967. година. 

Бр. 02-668/1 
22. февруари 1967. година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

55. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66), а во врска со членот 32 
од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 51/65, 56/65, 14/66 и 
1/67), Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 22. II. 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КО-
ЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1962, 1963, 1964 и 1965 

ГОДИНА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ОД 1966 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
остварени во 1962, 1963, 1964 и 1965 година на ниво 
на личните доходи од 1966 година заради примена 
на одредбите на член 30 и 32 од Основниот закон 
за пензиското осигурување, односно член 63 и 64 од 
Основниот закон за инвалидското осигурување. 

II 
Во случаите кога пензискиот основ се утврдува 

со пресметување на личните доходи остварени во 
поранешните години на ниво на личните доходи од 
1966 година, пресметувањето ќе се изврши со при-
мена на следниве коефициенти: 

— за личните доходи од 1962. година — 279 
— за личните доходи од 1963. година — 242 
— за личните доходи од 1964. година — 190 
— за личните доходи од 1965. година — 142 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 02-669/1 

22. февруари 1967. година 
Скопје Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 
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56. 
Врз основа на член 37 став 4 од Основниот за-

кон за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66 и 1/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 22. И. 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗА-
ШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРА-

ВО НА ТОЈ ДОДАТОК 

I 
Со оваа одлука се определуваат: граничниот 

износ на најниското пензиско примање во Репу-
бликата, износот на заштитниот додаток на пензи-
јата и се определуваат другите услови за обезбе-
дување, користење и губење право на заштитен 
додаток на пензијата. 

И 
Граничниот износ на најниското примање, со 

цел за определување право на заштитен додаток на 
пензијата се утврдува во износ од 230,00 динари. 

III 
Заштитен додаток на пензијата претставува 

разликата помеѓу износот на пензијата што при-
паѓа на уживателот според законот и износот од 
претходната точка, а се определува во процент од 
таа разлика на следниов начин: 

1. За уживатели на старосна пензија, зависно 
од должината на пензискиот стаж, додатокот изне-
сува: 

а) за уживатели на старосна пензија — мажи, 
кои имаат пензиски стаж: 

— до 15 години 70% од разликата; 
— преку 15 до 35 год. за 

секоја година по 1,5% од разликата; 
— преку 35 години 100% од разликата; 

б) за уживатели на старосна пензија — жени, 
кои имаат пензиски стаж: 

— до 15 години 70% од разликата; 
— преку 15 до 30 год. за 

секоја година по 2% од разликата; 
— преку 30 години 100% од разликата. 

2. За уживателите на инвалидска пензија ви-
сочината на заштитниот додаток се утврдува од 
разликата помеѓу износот на пензијата заедно со 
инвалидскиот додаток којшто припаѓа по законот и 
износот од точката II на оваа одлука и изнесува: 

а) 100% од наведената разлика: 
— за инвалидите на трудот од I категорија н? 

инвалидност; 
— за уживателите на инвалидска пензија — 

инвалиди на трудот од И и III категорија на инва-
лидноста кои во часот на настапувањето на инва-
лидноста имаат 60 години на живот (мажи) односно 
55 години на живот (жени); 

— за уживателите на инвалидска пензија — 
инвалиди на трудот од II и III категорија на ин-
валидност од член 54 точка 4 до 6 од Основниот за-
кон за инвалидското осигурување, без оглед на го-
дините на живот; 

— за уживателите на инвалидска пензија оп-
ределена поради инвалидност предизвикана од не-
среќа на работа или професионално заболување, 
без оглед на категоријата на инвалидноста и годи-
ните на животот. 

б) за уживателите на инвалидска пензија од II 
и III категорија на инвалидност ка ј кои инвалид-
носта настапила пред 60 години на живот (мажи) 
односно 55 години на живот (жени) — височината 
на заштитниот додаток се определува во проценти 
од наведената разлика и изнесува: 

— 90% од разликата — ако вкупниот пензиски 
стаж изнесува најмалку три четвртини од работ-
ниот век; 

— 80% од разликата — ако вкупниот пензиски 
стаж изнесува помалку од три четвртини од работ-
ниот век. 

Уживателите на инвалидска пензија, наведени 
со претходниот став под б), кога навршат 60 години 
на живот (мажи) односно 55 години на живот (же-
ни) — заштитниот додаток припаѓа во височина 
100% од наведената разлика. 

3. Заштитниот додаток на семејните пензии се 
определува од разликата на вкупниот износ на пен-
зијата, која припаѓа по законот и износот од точ-
ката II на оваа одлука според бројот на членовите 
на семејството кои имаат право на семејна пензија 
и изнесува: 

— за еден член уживател на пензија: 70% 
од разликата; 

— за два члена уживатели на пензија 80% 
од разликата; 

— за три члена уживатели на пензија 90% 
од разликата; . 

— за четири и повеќе члена уживатели 
на пензија 100% 
од разликата. 

IV 
1. На уживателот на пензија му припаѓа право 

на заштитен додаток на пензијата ако неговите 
приходи во моментот на остварувањето на правото 
не изнесуваат повеќе од 1200 динари годишно, а 
приходите на членовите на неговото домаќинство 
не изнесуваат повеќе од 800 динари годишно по 
член, под услов во овие приходи катастарскиот при-
ход од земјоделие да не изнесува повеќе од 200 ди-
нари годишно за уживателот и 100 динари годишно 
по член на неговото домаќинство. 

2. Како приходи во смисла на претходниот став 
не се сметаат примањата на уживателот на пензи-
јата по основ на социјалното осигурување (пензија 
и друго) и примањата на сите членови на домаќин-
ството по основ на додаток на деца, туѓа нега, ин-
валиднина, стипендија, алиментација, како и при-
мањата по основ на прописите за воени и мирно-
времени војни инвалиди. 

3. Како членови на домаќинството, во смисла 
на став 1 од оваа точка, ое сметаат лицата кои со 
уживателот на пензија имаат заедница на живот, 
стопанисување и трошење на остварените приходи 
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4. За утврдување на годишниот износ на при-
ходите подложни на данок, кои отпаѓаат на член 
на домаќинството во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, вкупниот износ на приходот подложен на 
данок се дели на сите членови на домаќинството 
наведени во претходниот став. 

V 

1. АКО семејната пензија ја уживаат членови 
на потесното семејство и членови на поширокото 
семејство, а сите соуживатели ги исполнуваат ус-
ловите за добивање право на заштитен додаток спо-
ред оваа одлука, делот на заштитниот додаток што 
им припаѓа на членовите од поширокото семејство 
се утврдува согласно член 92 став 1 точка 2 од Ос-
новниот закон за пензиското осигурување. 

2. Доколку некој од соуживателите на семеј-
ната пензија ги исполнува, а некој не ги исполнува 
условите на добивање право на заштитен додаток 
во смисла на одредбите од оваа одлука, заштитниот 
додаток претходно се дели како да сите ^ у ж и в а -
тели ги исполнуваат условите, па така утврдените 
делови се исплатуваат на членовите кои ги испол-
нуваат условите за заштитен додаток. 

3. Кога уживателите на семејна пензија живеат 
одделно, а според оваа одлука им припаѓа зашти-
тен додаток, тогаш заштитниот додаток се дели со-
гласно член 105 од Основниот закон за пензиското 
осигурување. 

4. Ако семејна пензија уживаат два или повеќе 
члена на семејството па ако на некој од нив му 
престане тоа право или исплатувањето на семејната 
пензија биде запрено, односно тоа право на одделен 
член мирува, или ако на вдовица, поради з а ж а л у -
вање или добивање право на старосна пензија, не 
и се исплатува семејната пензија, правото на за-
штитен додаток ќе се утврдува согласно член 106 од 
Основниот закон за пензиското осигурување. 

V I 

1. Заштитниот додаток се исплатува од денот 
од кој припаѓа пензијата, ако барањето е подне-
сено најдоцна во рок од 6 месеци од примањето на 
решението за правото на пензија. Ако барањето е 
поднесено по тој рок, заштитниот додаток се ис-
платува од првиот ден на следниот месец по под-
несувањето на барањето. 

2. Ако поради промена на стварните околности 
престанат условите за исплатување на заштитен до-
даток, исплатувањето на заштитен додаток се за-
пира од првиот ден на следниот месец по настана-
тата промена. 

3. Ако поради промена на стварните околности 
бидат дополнително исполнети условите за испла-
тување на заштитен додаток, заштитниот додаток 
се исплатува од првиот ден на следниот месец по 
исполнувањето на условите и поднесувањето на 
барањето. 

V I I 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува применувањето на Законот за 
условите за обезбедување, користење и губење за-
штитен додаток на пензиите („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/65, 43/65 и 37/66) и Одлуката за гранич-

ниот износ на најниското примање и за висината 
на заштитниот додаток на пензиите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 6/65, 17/65, 6/66 и 15/66), 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 март 1967 година. 

Бр. 02-670/1 
22. февруари 1967. година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

57. 
Врз основа на член 53 став 1 точка 3 и член 76 

и 77 од Законот за здравственото осигурување на 
земјоделците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63 
и „Службен весник на СРМ" бр. 39/63, 15/65 и 32/66), 
Собранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на земјоделците, на ,седницата одржа-
на на 21. И. 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

I 
Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци 

од фондот за задолжително здравствено реосигу-
рување на земјоделците во смисла на оваа одлука 
се сметаат: 

1. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
од болестите ТБЦ и Малигни тумори; 

2. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
од душевни болести; 

3. Поголеми трошоци за стационарно лекување 
на деца до 3 годишна возраст, и 

4. Поголеми расходи за здравствена заштита 
како последица на елементарни непогоди и епи-
демии. 

II 
Како реосигурен случај за болестите под I точ-

ка 1, 2 и 3 од оваа одлука се смета секој ден на 
стационарно лекување над републичкиот просек. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи за 
здравствена заштита како последица на елементар-
ни непогоди и епидемии, под I точка 4 ги утврдува 
Собранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на земјоделците. 

III 
Надоместокот за ризиците под I точка 1, 2 и 3 

од оваа одлука ќе се врши за секој ден на стацио-
нарно лекување над републичкиот просек во висо-
чина на стварните трошоци на фондот на соодвет-
ната комунална заедница за здравствено осигуру-
вање на земјоделците. 

Надоместокот од претходниот став се зголемува 
за процентот за којшто придонесите од основното 
здравствено осигурување к а ј поодделни комунални 
заедници во просек по едно осигурено лице се по-
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мали.од републичкиот просек на тие придонеси. Во 
случај кога тие придонеси во просек по едно оси-
гурено лице се поголеми од републичкиот просек, 
надоместокот се намалува за процентот за којшто 
приходите кај поодделни комунални заедници го 
надминуваат републичкиот просек. 

IV 
Височината на надоместокот за случаите на за-

должителното реосигурување под I точка 4 од оваа 
одлука ја утврдува Собранието на Републичката 
заедница, а на предлог на стручната комисија. 

V 
За реосигурување се плаќаат премии според 

тарифата на премиите за задолжително здравствено 
реосигурување на земјоделците за 1967 година. 

VI 
Барањата за надоместоци од Фондот за задол-

жително здравствено реосигурување на земјодел-
ците, комуналните заводи за социјално осигурување 
ги поднесуваат по истекот на секое тримесечје. 

VII 
Барањата за надоместоци се поднесуваат по-

одделно за секоја комунална заедница за социјално 
осигурување на земјоделците. 

VIII 
Надоместоците од фондот за реосигурување ќе 

се пресметуваат на крајот на секое тримесечје, за 
целиот период од почетокот на годината, 

IX 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 02-626/1 
21. февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Горѓи Анастасов, с. р. 

58. 

Врз основа на член 53 став 1 точка 5 од Зако-
нот за здравственото осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/63 и „Службен 
весник на СРМ" бр. 39/63, 15/65 и 32/66), Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигурува-
ње на земјоделците, на седницата одржана на 21. II. 
1967 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Премиите за задолжително здравствено ре-
осигурување (во натамошниот текст: премии за 
реосигурување) за ризиците на основното здрав-
ствено осигурување на земјоделците предвидени со 
Одлуката за спроведување на задолжителното 

здравствено реосигурување на земјоделците за 1967 
година ќе се пресметуваат и уплатуваат по стопитѕ 
определени со оваа тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
— за поголеми трошоци во стационарно ле-

кување од болестите ТБЦ и Малигни тумори 1,79%; 
— за поголеми трошоци во стационарно ле-

кување на деца до 3 годишна возраст 1,53%; 
— за поголеми трошоци во стационарно ле-

кување од душевни болести 1,85%, и 
— за поголеми расходи на здравствената за-

штита како последица на елементарни непогоди и 
епидемии 0,51%. 

3. Премиите за реосигурување ќе се пресмету-
ваат од основицата што ја сочинува извршениот 
облог на придонесот за здравственото осигурување 
на земјоделците за 1967 година. 

4. Оваа тарифа влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 02-624/1 
21 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

Горѓи Анастасов, с. р. 

59. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-
бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје и член 150 став 1 точка 2 
од Статутот на општината — Берово, Општинското 
собрание на општината — Берово, на својата редов-
на XXI-ва заедничка седница, одржана на ден 15. 
II. 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

НА ОПШТИНА - БЕРОВО 

Член 1 
Се распишуваат избори за одборници на Оп-

штинското собрание на општината — Берово. 

Член 2 
Изборите за одборници на Општинскиот собор 

на Собранието на општината — Берово, ќе се одр-
жат на 2. IV. 1967 година и тоа во следните изборни 
единици: 

— I-ва изборна единица — Берово, 
— Ш-та изборна единица с. Будинарци, 
— V-та изборна единица с. Двориште, 
— VII-ма изборна единица с. Митрашинци, 
— IX-та изборна единица с. Панчарево, 
— XI-та изборна единица с. Ратево, и 
— XIII-та изборна единица с. Русиново. 

Член 3 
Изборите за одборници на Соборот на работните 

заедници на Општинското собрание на општината 
— Берово ќе се одржат на 31. III. 1967 година, и тоа 
во следните изборни единици; 
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— II-та изборна единица која ја сочинуваат: 
„Тргопромет" — Берово, „Услуга" — комунална ус-
танова — Берово, Служба за општествено книговод-
ство — Берово и „Малеш" — дистрибутивно елек-
трично претпријатие — Работна единица — Берово. 

— IV-та изборна единица која ја сочинува 
„Партизани" — претпријатие за домашни Рако-
творби — Берово, 

— V-та изборна единица која ја сочинува АТШ 
— претпријатие за јавен автотранспорт — Берово, 

— VI-та изборна единица која ја сочинува „За-
другар" — трговско претпријатие — Берово, 

— VII-та изборна единица која ја сочинува 
Ф-ката за позамантериски производи — Берово, 

— VIII-та изборна единица која ја сочинува 
„Пелагонија" градилиште бр. VII Берово, 

— XI-та изборна единица која ја сочинува 
ШИС - Пехчево, 

— XIII-та изборна единица која ја сочинува 
приватното занаетчиство на подрачјето на бившата 
Пехчевска општина, 

— XV-та изборна единица која ја сочинуваат: 
3 3 „Петрово" - Русиново и 3 3 „Огражден" - Дво-
риште, 

— XVI-та изборна единица која ја сочинуваат: 
3 3 „Новост" — Владимирово и 3 3 „Паруца" — Бу-
динарци, 

— XVII-та изборна единица која ја сочинуваат: 
„Млечна" — Земјоделско стопанство — Пехчево, 
3 3 во с. Панчарево и 3 3 во с. Робово и Монопол — 
Пехчево, 

— XIX-та изборна единица која ја сочинуваат: 
основните училишта од Пехчево, Панчарево, Цр-
ник, Умлена, Робово и киното во Пехчево, и 

— XXI-ва изборна единица која ја сочинуваат: 
Катастар — Берово, Јавното обвинителство — 

Берово, Општинскиот суд — Берово, Клубот на пен-
зионерите — Берово, Заводот за запослување на 
работниците — Берово, „Метеор" — Берово, ДПД — 
Берово, Општинскиот комитет на СКМ — Берово, 
Општинскиот одбор на ССРНМ — Берово, Општин-
скиот синдикален совет — Берово, Собранието на 
општината — Берово, ОВР — Берово, Станицата на 
милицијата — Берово, ВП 7533/1, Црвениот крст — 
Берово, ДОЗ — Берово и Феријалниот сојуз — Бе-
рово. 

Член 4 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање на изборни дејствија се смета 16 ф е -
вруари 1967 година. 

Член 5 
Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службениот гласник на Општи-
на — Берово". 

Бр. 01-382/1 
15 февруари 1967 година 

Берово 
Претседател, 

Стојан Таковски, с. р. 

60. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје („Сл. весник на СРМ" 
бр. 8/65 година) и член 190 од Статутот на општи-
ната Штип („Сл. гласник на Општината Штип" бр. 
2/64 година), 

Собранието на општината Штип, на заедничка-
та седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници одржана на ден 16 февруари 1967 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНАТА ШТИП 

I 
Се распишуваат избори на една половина на 

одборниците на Собранието на општината Штип 
кои ќе се одржат и тоа: 

А. На 31 март 1967 година ќе се извршат из-
бори на одборници на Соборот на работните заед-
ници во изборните единици и тоа: 

1. во групата стопанство, подгрупата индустри-
ја во изборните единици под број: I, П, Vn , VIH, XI, 
Х1Џ, XIV и XVI; 

2. во групата стопанство, подгрупата земјодел-
ство во изборните единици под број: XIX, ХХШ, 
XXV, XXVI и XXVII; 

3. во групата просвета и култура во изборните 
единици под број: I и II; 

4. во социјално-здравствената група во избор-
ната единица под број II; и 

5. во групата јавни служби во изборните еди-
ници под број: I, И и IV. 

Б. На 2 април 1967 година ќе се одржат избори 
за одборници на Општинскиот собор во изборните 
единици под број: П, IV, V, VII, IX, ХП, XIV, XVI, 
XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX и 
XXXI. 

И 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни дејства се смета денот на 
донесувањето на ова решение. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и „Службен гласник на Општината Штип". 

Број 01-978/1 
Претседател, 

Самоников Борче, с. р, 
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61. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/65) и член 145 став 1 точка 1 од Ста-
тутот на Општината — Струмица, Собранието на 
општината — Струмица, на заедничката седница, 
одржана на ден 15. II. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 
НА ОПШТИНАТА - СТРУМИЦА 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Општинското собрание на општината — Струмица. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината — Струмица, ќе 
се одржат на 2. IV. 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината — Стру-
мица, ќе се одржат на 31. III. 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејства се сме-
та 16. И. 1967 година. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 01-1116/1 
16 февруари 1967 година 

Струмица 
Претседател, 

Горѓи Мицев, с. р. 

62. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за избор 

на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание на Скопје („Сл. весник на СРМ", бр. 
8/65), а во врска со член 201 став 1 од Статутот на 
општината Кратово („Службен гласник на Кума-
новска околија" бр. 18/64), Собранието на општината 
Кратово, на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници одржана на 
ден 16. И. 1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КРАТОВО 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општината Кратово. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Кратово ќе се одр-
жат на 2 април 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Кра-
тово ќе се одржат на 31 март 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејствија се 
смета денот на донесувањето на ова решеше. 

5. Решението да се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на Општината Кра-
тово". 

Бр. 01-691 
16 февруари 1967 година 

Кратово 
Претседател 

на Собранието на општината Кратово, 
Инж. Саво Голубовски, с. р. 

63. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и Град-
ското собрание — Скопје и член 146 став 2 од Стату-
тот на општината Делчево, Собранието на општината 
Делчево на заедничката седница на двата собора 
од 7-II-1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЕДНА ПОЛО-
ВИНА НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКОТО 

СОБРАНИЕ - ДЕЛЧЕВО 

I 
На 31-111-1967 година ќе се одржат избори за 

одборници на Соборот на работните заедници на 
Собранието на општината Делчево во изборните 
единици во кои се избрани одборници на изборите 
во 1963 година и тоа: 

1. Во групата стопанство: 
а) Во подгрупата индустрија во изборните еди-

ници број 1, 6, 8, 9; 
б) Во подгрупата земјоделие во изборните еди-

ници број 1, 2; 
2. Во подгрупата просвета и култура во избор-

ната единица број 1; 

3. Во социјално-здравствената група во избор-
ната единица број 1. 

II 
На 2-IV-1967 година ќе се одржат избори за 

одборници на Општинскиот собор во изборните еди-
ници број 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 21 и 22, во кои се из-
брани одборници на изборите во 1963 година. 

III 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

за преземање одделни изборни дејствија се смета 
16-11-1967 година. 

IV 
Ова решение влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен гласник на Општината 
Делчево". 

Бр. 01-601 
7. И. 1967 година 

Делчево 
Претседател, 

Славе Атанасов, с. р. 
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64. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за из-

бор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје („Службен весник 
на СРМ", бр. 8/65 год.), а во врска со чл. 135 ст. 1 
од Статутот на општината Демир Хисар („Сл. глас-
ник на Битолска околија" бр. 7/64 год.) и („Сл. глас-
ник на општината Демир Хисар" бр. 1, 4 и 5/65 
год.), Собранието на општината Демир Хисар, на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 15. II. 
1967 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИ-

ЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
ДЕМИР ХИСАР 

1. Се распишуваат избори за одборници на Со-
бранието на општината Демир Хисар. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Демир Хисар ќе 
се одржат на 2 април 1967 година. 

3. Изборите за одборници на Соборот на работ-
ните заедници на Собранието на општината Демир 
Хисар ќе се одржат на 31 март 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат рокови-
те за преземање одделни изборни дејствија се сме-
та денот 16 февруари 1967 година. 

5. Решението да се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на општината Демир 
Хисар". 

Бр. 01-378/1 
15. II. 1967 год. 
Демир Хисар 

Претседател, 
Стеван Силјановски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд се води постапка за огласување 

за неважен чек бр. 000316 на сума од нови динари 
2,800,00, издаден од Комуналната банка во Битола 
на ден 1. IX. 1966 година на име Атанасовски Бо-
рис од Битола. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или 
го притежава, или знае за него да јави на судот во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ". Во противен слу-
чај чекот ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 577/66. 
(22) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
При ОПШТИНСКИОТ суд во Крива Паланка е по-

дигната оставинска постапка по оставината на пок. 
Митевски Анастасов Веселин, бивш од село Бс. 

Се поканува наследникот Митовски Веселинов 
Никола од село Бс, а сега со непознато место на 
живеење во Америка, да се јави во Општинскиот 
суд во Крива Паланка за да даде наследничка из-
јава во рок од една година од денот на објавува-

њето на огласот во „Службен весник на СРМ". Во 
противно, оставината ќе се расправи врз основа на 
изјавата на поставениот старател и врз основа на 
податоците со кои располага судов. 

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, О. бр. 
91/66. (23) 

Пред Општинскиот суд во Крива Паланка е 
подигната оставинска постапка по оставината на 
пок. Пејчиновски Јовчев Горѓи, бивш од Крива Па-
ланка. 

Се покануваат наследниците: Пејчиновски Ѓор-
ѓев Ванче и Димитров ѓорѓев Трајко од Крива Па-
ланка, а сего со непознато место на живеење во 
Америка, да се јават во Општинскиот суд во Кри-
ва Паланка за да дадат наследнички изјави во рок 
од една година од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ". Во противно, ос-
тавината ќе се расправи врз основа на изјавата на 
поставениот сатрател и врз основа на податоците 
со кои располага судов. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Крива Паланка, О. бр. 
2/66. (24) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршен калфински испит за шивачка занает, през 
1937 година на име Никола Јанкоски од Прилеп, 
ул. „Будимаш" број 16. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 956/66. 
(19) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
При Општинскиот суд во Ресен подигната е по-

стапка за расправање оставината на пок. Тунтева 
Н. Веса, бивша од Ресен. Се повикува синот на ос-
тавителката, Косте Н. Тунтевски, роден во град Ре-
сен, сега со непознато место на живеење некаде во 
Аргентина, да се јави во срок од една година од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", во Општинскиот суд во Ресен, за да 
даде наследничка изјава. Во противно, по истекот 
на овој срок, оставината ќе се расправи во негово 
отсуство врз основа на изјавата од поставениот му 
старател. 

Од Општинскиот суд во Ресен, О. бр. 114/66. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. број 522, стр. 
131, книга Ш, е запишана под фирма: Заштитна ра-
ботилница „Пензионерско-ориентална, слаткарска и 
гоетилничарска" — Битола — Продавница број 2 во 
Кичево, ул. „Маршал Тито" број 88. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на разни 
бонбони, локум од сопствено производство, како и 
разни чоколади, наполитанки, кекси и сл. 

Продавницата е основана од Заштитната рабо-
тилница „Пензионерско-ориентална, слаткарска и 
гостилничарска" — Битола, а согласно со одборе-
нието на Собранието на општината Кичево број 
05-29/1 од 15. IV. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Коста Катра-
гароски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Заштитната работилница, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 290/66. (1796) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 177, 
страна 928, книга I, е запишано следното: Досегаш-
ниот в. д. директор на Ученичкиот дом „Професор 
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Миј алиовиќ" — Куманово, Серафимовски Сенесиев 
Чедомир, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на домот е назначен Стоја-
новски Кузманов Стојан, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 29. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
292/66. (1442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 11. XI. 1966 го-
дина под рег. број 31/65, е запишано следното: За-
водот за запослување на работници од Ресен, пре-
стана со својата работа и се брише од регистарот 
на установите, поради припојување кон Заводот за 
запослување на работници од Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од Собранието на Општинската заедница за 
работите на запослувањето во Ресен број 01-325/1 
од 28. IX. 1966 година и одлуката на Собранието на 
заедницата за работите на запослувањето бр. 
02-1082/1 од 27. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
132/66. (1737) 

о 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 15. XI. 1966 
година под рег. број 69/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Та-
левски Васко, досегашен директор на Пчеларската 
станица во Битола. 

Се овластува лицето Илиевски Коста, управ-
ник, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 87/66. (1738) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 483, 
страна 981, книга И е запишано следното: Фирмата 
на Управата за чистота — Кичево, согласно со од-
луката од Советот на работната заедница број 125 
од 26. XI. 1966 година во иднина се менува и ќе 
гласи: Управа за чистота и зеленило — Кичево. 

Исто така и досегашната дејност на Управата 
за чистота и зеленило — Кичево во иднина се про-
ширува и со дејноста зеленило, согласно со одлу-
ката на Советот на Работната заедница и соглас-
носта на Собранието на општината Кичево број 
05-5841/1 од 25. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
332/66. (1797) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 60, 
страна 250, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Ветеринарната станица во 
село Драчево, Скопско, Митрова Љубица, в. д. ди-
ректор, и престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешена од должност. 

За управник на станицата е назначен со реше-
ние бр. 3875 од 5. XI. 1958 година на Народниот од-
бор на општината Драчево Велимир Шумановски. 

Со решение на Народниот одбор на општината 
Драчево број 02-767/1 од 24. III. 1962 година е раз-
решен Велимир Шумановски од должноста управ-
ник на Ветеринарната станица во село Драчево. 

Со решение на Народниот одбор на општината 
Драчево број 766 од 9. III. 1962 година е назначен 
Методија Михаилов, ветеринарен лекар, за управ-
ник на Ветеринарната станица во село Драчево. Тој 
станицата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со книговодителот — благајник Милорад Ѓор-
ѓиевски, сметано од 14. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Ус. бр. 
339/66. (1799) 

лес, согласно со одлуката на Советот на Работната 
заедница и согласноста на Собранието на општи-
ната Титов Велес број 9209/1 од 5. I. 1967 година во 
иднина се проширува и со: производство и продаж-
ба на природно цвеќе и дендролошки саден мате-
ријал, набавка и продажба на природно и вештач-
ко цвеќе, дендролошки саден материјал, семиња, 
ѓубриво и предмети за одгледување и чување на 
цвеќе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
3/67. (41) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV. е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" — Скопје 
— Продавница во Скопје, населба „Драчево". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
млеко, млечни производи, деликатесен и други ко-
лонијални стоки на млеко. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за промет и преработка на мле-
ко и млечни производи „Овче Поле" — Скопје, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје број 04-19450/65 од 14. V. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Петковски Ва-
сил. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријтаие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
355/66. (1532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница број 42, населба „Лисиче". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на мле-
ко, млечни производи, деликатесни стоки и други 
колонијални стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Овче Поле" — Скопје, а соглас-
но со решението на Собранието на општината „Ки-
села Вода" - Скопје број 04-2405 од 31. Ш. 1966 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Дојчиновски 
Мито. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатието, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
356/66. (1533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 49, 
страна 200, книга I е запишано следното: Дејноста 
на Управата за зеленило и паркови — Титов Ве-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. X. 1966 година, страна 261, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница број 15, со седиш-
те во Кочани. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
трговија со сите врсти собни, кујнски и канцела-
риски мебел и други производи од дрво, сопствено 
производство, како и продажба на други дрвни про-
изводи од туѓо производство, како дополнение на 
асортиманот; трговија со опрема за намештај и тоа: 
федер мадраци, душеци, јоргани, прекривки и др. 
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што е потребно како опрема за намештај от вклу-
чувајќи шпорети, фрижидери, дрвна галантерија 
и др. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
намештај и градежна столарија „Јела" од Шабац. 

Раководител на продавницата е Димитар В ан-
геловски, кој не е овластен да ја потпишува, него 
потпишувањето ќе го врши директорот на Индус-
тријата „Јела" — Шабац. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Индустријата 
„Јела" — Шабац од 17. VIII. 1962 година и реше-
нието на Одделението за стопанство и финансии на 
Собранието на општината Кочани број 03-5006 од 
12. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
227/66. (1565) 

Врз основа на член 3 од Правилникот за спе-
цијализација на здравствените работници од прва 
група, а по претходна дадена согласност од Секре-
таријатот за народно здравје и социјална политика 
на СРМ, Советот на Медицинскиот центар во Титов 
Велес 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на лекари на специјализација по следни-
те специјалности: 

1. Еден лекар за физикална медицина и реха-
билитација 

2. Еден лекар за фтизиологија 
3. Еден лекар за инфектологија 
4. Еден лекар за интерни болести 

УСЛОВИ: Сите кандидати од точка 1 до 4 треба 
да ги исполнуваат условите од член 2 од Правил-
никот за специјализација на здравствените работ-
ници од прва група а имено: да имаат најмалку 
3 години работен стаж во здравствени установи и 
положен стручен испит и кои во таа мера знаат 
еден странски јазик (француски, англиски, руски, 
немски или италијански) што да можат да- ја сле-
дат странската стручна литература. 

Кандидатите под точка 4 поред горните побро-
јани услови треба да се во работен однос со уста-
новата и да имаат проведен стаж во службата за 
трансфузија. 

Молбите таксирани со 0,50 нови динари и по-
требната документација за работен стаж, стручен 
испит и потврда за знаење на странски јазик да 
се доставуваат до Медицинскиот центар — Т. Ве-
лес. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". (199) 
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