
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 8 јуни 1964 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698. 

115. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за помилување што го 
усвои Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 15 мај 1964 година, и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор, одржана на 
15 мај 1964 година. 

У број 23 
16 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за давање амнестија и по-
милување („Службен весник на НРМ" број 3/48) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и во него се вршат измени 
и дополнувања, така што неговиот текст гласи: 

ЗАКОН ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

Член 1 
Помилување за кривични дела предвидени со 

републички закон како и за кривични дела пред-
видени со сојузен закон за кои е изречена казна 
строг затвор или малолетнички затвор во траење 
помалку од пет години, казна затвор или парична 
казна, дава според одредбите на овој закон Из-
вршниот совет. 

Со помилувањето се определува потполно или 
делумно ослободување од извршувањето на ка з -
ната, заменување на изречената казна со поблага 
казна, а за кривичните дела предвидени со ре-
публички закон и ослободување од кривично го-
нење. 

Со помилувањето можат да се укинуваат и 
правните последици на осудата. 

Член 2 
Постапката за помилување почнува по молба 

од осуденото лице или по службена должност. 
Молба за помилување можат да поднесат и 

брачниот другар на осуденото лице, негов роднина 
по прва линија, брат, сестра, посвоител, посвоени-
кот, храцителот и старателот. 

Постапката за помилување по службена долж-
ност ја започнува Републичкиот секретар за пра-
восудство. 

Постапката за помилување за ослободување 
од кривично гонење почнува само по службена 
должност. 

Член 3 
Молбата за помилување се поднесува до Из-

вршниот совет преку судот што ја изрекол пресу-
дата во прв степен. 

Лице што се наоѓа на издржување казна мол-
бата за помилување ја упатува до надлежниот суд 
преку управата на казнено-поправната установа, 
која кон молбата прилага извештај за поведе-
нието на осудениот и други податоци што се од 
значење за решавање на молбата. 

Ако молбата за помилување на осуденото лице 
што се наоѓа за издржување на казната ја под-
нело лице од чл. 2 став 2 на овој закон, судот ќе 
побара од затворот односно од казнено-поправната 
установа извештај за поведението и податоци по-
требни за решавање на молбата. 

АКО молбата за помилување е поднесена до 
друг орган или установа, тие се должни веднаш 
да му ја препратат на надлежниот суд. 

Член 4 
Постапката по предметите за помилување е 

итна. 

Член 5 
Молба за помилување може да се поднесе 

само по правосилноста на пресудата. 
Молба за помилување може повторно да се 

поднесе по истекот на шест месеци од денот кога 
е донесено решение по претходната молба ако е 
изречена казна строг затвор, малолетнички затвор 
или затвор во траење до три години, а по истекот 
на една година ако е изречена казна строг затвор 
или малолетнички затвор подолго од три години 

Ако помилувањето е дадено по повод постап-
ката поведена по службена должност роковите од 
претходниот став за поднесување молба се смета 
од денот на донесувањето на решение за давање 
помилување. 

Член 6 
Молба за помилување поднесена од неовла-

стено лице или пред истекот на рокот предвиден 
во член 5 од овој закон, судот ќ е ја отфрли со 
решение. 

Во поглед на жалбата против решението за 
отфрлување на молбата за помилување сходно ќе 
се применуваат одредбите на Законот за кривич-
ната постапка што се однесуваат на жалба против 
решение. 
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Член 7 
Молбата за помилување судот ја доставува до 

Републичкиот секретаријат за правосудство заедно 
со свое образложено мислење за нејзината оправ-
даност и реферат за основните и поважните по-
датоци за кривичното дело и осуденото лице. 

Ако молителот се повикува на факти или 
околности што можат да бидат важни за одлучу-
вање, судот пред да ја достави молбата ќ|е изврши 
потребни проверувања и извештајот за тоа ќе ги 
приложи кон молбата. 

Член 8 
Републичкиот секретаријат за правосудство 

може, по повод молбата за помилување, да бара 
од државните органи, организациите и установите 
податоци потребни за решавање на молбата. 

Републичкиот секретар за правосудство ја раз-
гледува молбата за помилување, мислењето и ре-
фератот на судот, како и другите околности и 
потоа списите му ги доставува на Извршниот со-
вет со свој предлог. 

Член 9 
Извршниот совет може да дава помилувања 

и вон постапката предвидена со овој закон. 

Член 10 
Поблиски упатства за работа на судовите и 

казнено-поправните установи по молбите за поми-
лување донесува Републичкиот секретар за пра-
восудство во согласност со Републичкиот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за давање амнестија и 
помилување („Службен весник на Н Р Македо-
нија" број 3/48). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

116. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-

ВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМРИ" 

Се прогласува Законот за основање фонд за 
награди „11 Октомври" што го усвои Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот соб^р, одржана на 14 мај 
1964 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 14 мај 1964 година. 

У број 22 
15 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието ва СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за основање фонд за награди 
„11 Октомври" („Службен весник на НРМ" броз 
31/59) се ускладува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во него се вршат измени 
и дополнувања, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ 

„11 ОКТОМВРИ" 

Член 1 
Со цел да се! стимулира научната, уметнич-

ката и културната дејност и да се оддаде призна-
ние за таква дејност во Социјалистичка Република 
Македонија се основа фонд за награди „11 Ок-
томври" (во натамошниот текст: Фонд). 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 2 
Од средствата на Фондот награда „11 Октом-

ври" се доделува: 

1. за најдобри дела и трудови во областа на 
науката и уметноста остварени .во текот на една 
година; 

2. за особени остварувања на поедини инсти-
туции во областа на научното, уметничкото и кул-
турното дејствување во текот на една година; 

3. за животно дело во областа на науката и 
уметноста. 

Наградата за животно дело на едно лице се 
доделува само еднаш. 

Член 3 
Средствата на Фондот се образуваат од буџет-

ски дотации, подароци, завештанија и други при-
ходи. 

Член 4 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 5 
Фондот има свој статут. 
Статутот на Фондот содржи поблиски одредби 

за управувањето со Фондот, за доделувањето на 
наградите и за располагањето со средствата на 
Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот 
одбор на Фондот, а го потврдува Извршниот совет. 

Член 6 
Со Фондот управува Управен одбор. Управ-

ниот одбор се состои најмалку од 11 члена. 
Членовите на управниот одбор ги именува 

Извршниот совет на две години од редот на науч-
ниците, уметниците, културните и општествените 
работници. 

Член 7 
Управниот одбор: 
1. донесува статут на Фондот; 
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2. донесува правилник за организација и ра-
бота на комисиите за давање предлози за доде-
лување награди; 

3. донесува финансов план и завршна сметка 
на Фондот; 

4. се грижи за извршувањето на финансовиот 
план; 

5. формира комисии за давање предлози за 
доделување награди; 

6. доделува награди; 
7. врши и други работи што ќе му бидат ста-

вени во надлежност со прописите и статутот. 

Член 8 
Фондот има финансов план на приходите и 

расходите. 
Финансовиот план и завршната сметка како 

и надзорот над употребата на средствата се вршат 
според прописите за фондовите основани од оп-
штествено-политичките заедници. 

Член 9 
Непотроигените средства на Фондот од прет-

ходната година се пренесуваат како приходи на 
Фондот во наредната година. 

Член 10 
Наградите од Фондот Управниот одбор ги до-

делува по предлог од комисии. 
Наградите се доделуваат секоја година по 

правило на 11 Октомври. 
Имињата на наградените се објавуваат. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

117. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИ-

КАТА 

Се прогласува Законот за дополнување на 
Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката, што го усвои Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 3 јуни 1964 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 3 јуни 1964 година. 

У бр. 24 
5 јуни 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Димитриевски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСО-
ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
По член 24 од Законот за насочување и упо-

треба на средствата на Републиката („Службен 
весник на СРМ" број 2/64) се додава нов подна-
слов „5" и нов член „24а" кои гласат: 

„5. Одлагање на плаќањето на стасаните ануи-
т е т ^ . 

„Член 24а 
Се одлага плаќањето на ануитетите по креди-

тите одобрени од средствата на Републиката пре-
ку резервните фондови на општините за покри-
вање на загубите на земјоделските организации 
чија исплата достасува во 1964 година, под усло-
вите предвидени во член 45 од Законот за стопан-
ско-планските мерки („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 52/63)". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1964 година. 

118. 
На основа член 42 од Основниот закон за фи-

нансирање на школство™, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 
година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 14 мај 1964 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1963 ГОДИНА 

Се дава согласност на завршната сметка на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 
1963 година и тоа за: 

А. Остварени приходи 
динари 

1. Пренесени средства од 1962 год, 519.919.572 
2. Учество во придонесот за опште-

ствените фондови за школство 
што го плаќаат стопанските ор-
ганизации, самостојните установи 
и приватните дуќани — — — 437.320.324 

3. Дел (15,52%) од вкупните прихо-
ди на Народна Република Маке-
донија што припаѓаат според За -
конот за буџетите и финансира-
њето на самостојните установи — 1.617.192,715 

4. Дел (3%) од придонесот за буџе-
тите од личниот доход што и 
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припаѓа на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — 118.752.384 

5. Дотација • од Сојузниот опште-
ствен фонд за школство — — 106.000.000 

6. Средства од кредити — — — 344.125.000 
7. Камата што му припаѓа на Фон-

дот и отплатата на кредити што 
се дадени од Фондот — — — 2.059.104 

8. Други приходи (50%) на име рег-
рес за дадените учила за основ-
ното школство 6.062.769 уплата од 
корисниците за набавка на тип-
ски проекти за осумгодишни ос-
новни училишта 3.146.350 — — 9.209.119 
Вкупно остварени приходи на 
31. XII. 1963 година — — — — 3.154.578.218 
Планирани приходи — — — 3.452.681.000 
Остварени приходи — — — — 3.154.578.218 
Неостварени приходи на 31. XII. 
1963 година — — — — — — 298.102.782 

Б. Извршени расходи 

1. За основна дејност на школите 1.668.470.969 
2. За инвестиции — — — — — 1.413.774.442 
3. За кредит на други општествени 

фондови за школство за изградба 
на училишта — — — — — 69.254.974 

4. Манипулативни трошоци — — 1.567.713 

Вкупно извршени расходи — 
Салдо на 31. XII. 1963 година 

3.153.068.078 
1.510.140 

В. Дополнително остварени приходи од 1962 год. 
во јануари 1963 год. од следните извори 

— од учеството во придонесот за оп-
штествените фондови за школство 
што го плаќаат стопанските орга-
низации, самостојните установи и 
приватните дуќани — — — — 12.877.000 

— од делот 15,52% од вкупните при-
ходи на СРМ — — — — — 106,740.000 

— од делот 3% од придонесот од 
личниот доход — — — — — 15.040.000 

— пренесено салдо од 31. XII. 1963 г. 1.510.000 

Вкупно остварени приходи во 1964 
година од 1963 година — — — 136,167.000 

За пренос во 1964 година — — 136.167.000 
II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 814 
15 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

119. 
На основа член 42 од Основниот закон за ф и -

нансирање на школство™, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 година 
и на седницата на Проеветно-културниот собор, одр-
жана на 14 мај 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСОВИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД 

ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1964 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на фиданеовиот план на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 
година и тоа: 

А. П р и х о д и 

1. Пренесени средства од 1963 година 
2. Учество во придонесот за опште-

ствените фондови за школство 
3. 15,56% од учеството во заеднич-

ките приходи на Републичкиот 
буџет за 1964 година 

4. 3% учество од придонесите за 
буџет од личен доход што ќ припаѓа 
на Социјалистичка Република 
Македонија 

5. Дотација од резервата на Репуб-
личкиот буџет за основна дејност 

6. Дотација од Сојузниот опште-
ствен фонд, за школство 

7. Кредит од Сојузниот фонд, за уна-
предување развитокот на стопан-
ски неразвиените подрачја 

8. Отплата на кредит даден од 
средствата на фондот за основна 
дејност 

9. Отплата на кредит даден од 
средствата на Фондот за инве-
стиции 

10. Други приходи (од регрес за на-
гледни средства) 

Вкупно приходи: 

Б. Р а с х о д и 

1. Финансирање на школите чиј ос-
новач е Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

а) Основна дејност 

— на Универзитетот текушто ф и -
нансирање 

— на вишите школи и други учи-
лишта, текушто финансирање 

— резерва за основна дејност 
2. Финансирање на школите во чие 

финансирање учествува Соција-
листичка Република Македонија 

136.167.000 

514.000.000 

1.982.010.000 

155.442,000 

56.232.000 

142.200.000 

500.000.000 

3.000.000 

178.000.000 

10.000.000 
3.677.051.000 

2.096.704.000 

1.706.283.000 

361.949.000 
28.472*000 
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В) Инвестиции 

3. Помош на општинските опште-
ствени фондови за школство за 
изградба и опрема на училиштата 

а) текушта финансирање 1.086.600.000 
б) обврска од 1963 година 405.686.000 

•4. Отплата на кредити што ги ко-
ристи фондот 8.000.000 

5. Оперативна резерва 29.100.000 
6. Придонес на Фондот за обнова и 

изградба на град Скопје 43.181.000 
7. Манипулативни трошоци 7.780.000 

Вкупно расходи: 3.677.051.000 

И. Оваа одлука велгува во сила од денот на 
нејзиното објавување ио „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 814 
15 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

120. 
На основа член 142 точка 18 и член 158 точка 

8 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 14 мај 1964 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА 
ВО СКОПЈЕ 

I Поради истечување на мандатниот период се 
разрешуваат од должноста членови на Советот на 
Адвокатската комора во Скопје: Кутурец Томо, су-
дија на Уставниот суд, Георгиев Душко, директор 
на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
Корабар Перо, претседател на Уставниот суд на 
Македонија, Групче Асен, судија на Уставниот суд 
на Југославија, Илиев Панта, јавен обвинител на 
СР Македонија, Ников Трајко, јавен правобранител 
на Македонија и Стојчев Димитар претседател на 
Окружниот суд во Скопје. , 

П За членови на Советот на Адвокатската ко-
мора во Скопје се избираат: 

1. Зекири Селадин, пратеник, 
2. Марина Др. Панта, претседател на Врховниот 

суд на Македонија, 
3. Мисајловски Васко, помошник јавен право-

бранител на СРМ, 
4. Попов Мирко, окружен јавен обвинител во 

Скопје, 

5. Русковски Мицко, претседател на Советот за 
прекршоци во Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи, 

6. Цаца ѓорѓи, републички секретар за законо-
давство и организација, 

7. Чакар Боро, јавен правобранител на град 
Скопје. 

И 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 50 
14 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
На основа член 142 точка 18 и член 158 точка 

8 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 14 мај 1964 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО 

I Поради истечување на мандатниот период се 
разрешуваат од должноста членови на Управниот 
одбор на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство: Василевски Живко, општествен работник, 
Влашки инж. Горги, Алексовски Борис, пратеник, 
Јаковлевски Трпе, член на Извршниот совет, Гли-
горов Иван, пратеник, Лахтова Ката, потсекретар 
во Републичкиот секретаријат за народно здравје и 
социјална политика, Роза Русо, помошник секретар 
во Републичкиот секретаријат за финансии, Јонузи 
Али, општествен работник и Чулевски Здравко, оп-
штествен работник. 

П За членови на Управниот одбор на Републич-
киот општествен фонд за школство се избираат: 

1. Апостоловски Мојсо, пратеник 
2. Галева Рада, пратеник 
3. Георгиева Славка, републички секретар за 

просвета 
4. Јаковлевски Трпе, член на Извршниот совет 
5. Николовски Драган, пратеник 
6. Таки Хамид, пратеник 
7. Василевски Владо, директор на Заводот за 

унапредување на школството за град Скопје 
8. Поповски Никола, директор на Педагошката 

академија во Битола 
9. Дубровски Ванчо, претседател на Околиски-

от Одбор на ССРНМ за Штипска околија и 
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10. Маленко Димче, професор од Охрид. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 51 
14 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
На основа член 17, а во врска со член 7 од За-

конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 2/64), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 3 јуни 1964 година и седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 3 јуни 1964 година 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ 
КОРИСТАТ НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. ^распределените средства на Републич-
киот инвестиционен фонд во износ од 800 милиони 
динари, предвидени во член 7 точка 7 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Репу-
бликата, Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија ќе ги даде како кредит на 
Републиката: 

за делумно покривање на загубите на стопан-
ските организации по завршните сметки за 1963 
година; 

за плаќање на порано земените обврски по 
кредитите за покривање на загубите; и 

за обезбедување учество црн користење на 
кредитите од средствата според чл. 42 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 52/63). 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Ре-
публиката ќе ги користи со интересна норма од 
1% и рок на враќање од 30 години. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 44 
5 јуни 1964 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Димитриевски, е. р. 

123. 
На основа точка П од Одлуката за плаќање на 

придонесите за лица вон работен од;нос осигурени 
според прописите за социјално осигурување („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/63 и „Службен весник на 
СРМ" бр. 16/63, 26/63 и 28/63), Собранието на Ре-
публичката заедница за социјално осигурување на 
работниците на СР Македонија, во согласност со 
Републичкиот секретаријат за финансии, на сед-
ницата одржана ка ден 22 февруари 1964 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТОПИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН 
ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во одлуката за отопите и износите на придо-
несот за социјално осигурување на одделни кате-
гории лица вон работен однос осигурени според 
прописите за социјално осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/63 и 32/63), точка 2 под 1 се 
менува и гласи: 

„За лицата редовно пријавени на надлежниот 
завод за запослување на работниците осигурени по 
одредбите од член 13 став 1 точка 3 од Законот за 
здравствено осигурување во износ од 1.350 динари 
за здравствено осигурување и 150 динари за инва-
лидско осигурување". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1963 година^ 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1014/3 
22 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

124. 
На основа член 149 став 3 од Законот за органи-

зација и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на СР Македонија на седни-
цата одржана на 11 април 1964 година донесува 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИ-

НИ ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Придонес за здравствено осигурување на ужи-
вателите на пензија (инвалидска, лична и фамили-
јарна) и уживателите на привремена инвалиднина, 
лична или фами лиј арна пензија во смисла на чле-
нот 2,50 од Законот за пензиско осигурување, се 
утврдува во месечен паушален износ од 2.000 динари 
за секој уживател, без оглед на заложувањето. 

2. Југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина исклучиво од странски но-
сители на социјално осигурување, додека престо-
јуваат на територијата на Југославија, доколку со 
меѓународните договори не им е осигурана здрав-
ствената заштита, плаќаат паушален придонес за 
здравствено осигурување во висина предвидена со 
точка 1 од оваа одлука (чл. 147 ст. 1 точ. 3 од 
Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување и член 18 став 1 точка 4 од 
Законот за здравствено осигурување). 

3. Придонесот за лицата од точка 1 на оваа 
одлука, се пресметува однапред и тоа најдоцна до 
10 во месецот сметајќи од денот од кога пензијата 
им припаѓа, на основа на просечниот број на ужи-
вателите утврден за изминатиот период. , 

За лицата од точка 2. на оваа одлука, обврската 
за плаќање на придонесот стасува на првиот ден во 
месецот. 

Во колку пензијата, за лицата од точка 1 на 
оваа одлука, е исплатена за период покус од 
месец дена придонесот се плаќа во полн износ. 

4. Паушалниот придонес за здравствено оси-
гурување за лица од точка 1. го уплатуваат кому-
налните заводи за социјално осигурување овластени 
за исплата на пензии, односно Републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

5. Придонесот за здравствено осигурување се 
уплатува ка ј банката на жиро сметка на фондот 
за здравствено осигурување на комуналната заед-
ница за социјално осигурување на чие подрачје се 
наоѓа живеалиштето на корисникот. 

6. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи 
Одлуката за висината на паушалниот придонес за 
здравствено осигурување на уживателите на пензии 
и инвалиднини („Службен весник на НРМ" бр. 1/63). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден~од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА З А 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1206/1 
11 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

125. 
На основа член 21 став 1 точка 3 и член 213 

став 2 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија на седницата одржана на 11 
април 1964 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 

ПЕНЗИИ ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Придонес за додаток на деца на уживателите 
на пензии се утврдува во месечен износ од 1.450 
динари за секој уживател, без оглед на запослу-
вањето. , 

2. Придонесот се пресметува на товар на Фон-
дот за инвалидско и пензиско осигурување во сро-
ковите предвидени за пресметување на придонесот 
за здравствено осигурување На уживателите на 
пензии (инвалидска, лична до фами лиј арна). 

3. Придонесот го пресметуваат комуналните за-
води за социјално осигурување овластени за испла-
та на пензии на основа на просечниот број на 
уживателите, утврден за изминатиот период. 

4. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи 
Одлуката за вишната на паушалниот придонес за 
додаток на деца на уживателите на пензии („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 13/63). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1207/1 
И април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

.126. 
На основа член 147 став 3 од Законот за органи-

зација и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигурува-
ње на работниците на СР Македонија на седницата 
одржана на 11 април 1964 година донесува за 1964 
година | 
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О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОТЕСНАТА ФАМИЛИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО СТАПИЛЕ ВО РАБО-
ТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО ПО ОСНОВОТ НА 
МЕЃУНАРОДЕН ДОГОВОР ИЛИ ПО ОДОБРЕНИЕ 
ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН, А НЕ СЕ ОСИГУРЕНИ 

СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. За членовите на потесната фамилија на ју-
гословенските државјани што стапиле во работен 
однос во странство по основот на меѓународен до-
говор или по одобрение од надлежниот орган, а се 
сами здравствено осигурени ка ј странски носители 
на осигурување во смисла на член 14 став 2 од За-
конот за здравствено осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" број 22/62), се плаќа придонес за здрав-
ствено осигурување во месечен паушален износ од 
1.600 динари. 

2. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи 
Одлуката за висината на посебен придонес за 
здравствено осигурување на членовите на потес-
ната фамилија на југословенските државјани во 
работен однос во странство, што престојуваат во 
Југославија („Службен весник на НРМ" бр. 1/63). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1208/1 
11 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

127. 
На основа член 130 став 2 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собра-
нието на Републичката заедница за социјално оси-
гурување на работниците на СР Македонија на сед-
ницата одржана на 11 април 1964 година донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ СЕ ПРИЗ-
НАВА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ИМЕ 
НАДОМЕСТОК НА ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗА-
ПОМНУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

ЗА 1964 ГОДИНА 

I. На комуналиите заедници за социјално оси-
гурување на работниците, на име надомест на фон-
довите за здравствено осигурување за трошоците 

на професионалната рехабилитација и запослување 
на инвалидите на трудот, им припаѓа дел од 5,0% 
од износите остварени со основниот придонес и до-
датните придонеси за инвалидско осигурување на 
подрачјето на поодделни комунални заедници. 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1209/1 
11 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

128. 
На основа член 133 став 1 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62) и точка 
I од Одлуката за најниските проценти на задол-
жителното издвојување во 1964 година за сигур-
носна резерва и валоризациона резерва на фондо-
вите на инвалидското осигурување и на пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 52/63). 
Собранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците на СР Македонија на 
седницата одржана на И април 1964 година до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕЗЕРВИ НА ФОНДОТ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И РЕЗЕРВИ 
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

К а ј Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање на СР Македонија се формираат сигурносна 
и валоризациона резерва на фондот на инвалид-
ското осигурување и сигурносна и валоризациона 
резерва на фондот на пензиското осигурување. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
ци ј а листичка Република Македони ј а". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА З А 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1210/1 
II април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 
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129. 
На основа член 37 точка 4, член 113 став 2 и 

член 116 од Законот за организација и финанси-
раше на социјалното осигурување" („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работни-
ците на СР Македонија на седницата одржана на 
11 април 1964 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 

ГОДИНА 

I. Задолжително здравствено реосигурување 
според оваа одлука сз спроведува за следниве ри-
зици: 

1. заболување од ТБЦ, 
2. повреда на работа и професионално заболу-

вање, 
3. заболување од душевни болести, 
4. поголем број на запослени жени — осигу-

реници, 
5. поголем број на членови на фамилии, 
6. поголеми расходи на здравствената заштита 

како последица на елементарни непогоди. 
И. Како случаи опфатени со реосигурување 

во смисла на точка I на оваа одлука се сметаат: 
1. секој отсутен ден од работа поради забо-

лување од ТБЦ, повреда на работа и професио-
нално заболување утврден од страна на надлеж-
ните органи; 

2. секој болнички ден на лекување во спе-
цијални болници за душевни болести почнувајќи 
од 61-от ден на лекувањето, утврден по фактури-
те на специјалната болница за календарската го-
дина; 

3. секој осигуреник — жена, односно член на 
фамилија преку републичкиот просек утврден во 
календарската година на основа званични статис-
тички показатели. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи 
на здравствената заштита како последица на еле-
ментарни непогоди го утврдува Собранието на 
Републичката заедница за социјално осигурување 
на основа наодот на овластената комисија. 

III. За реосигурување се плаќаат премии за 
реосигурување. 

Премиите се плаќаат според Тарифата на 
премиите за задолжително здравствено реосигу-
рување. 

IV. Висината на надоместот за поодделни слу-
чаи на задолжително здравствено реосигурување 
од точка I под 1—5 се утврдува: 

1. во износ од ЗОО динари за секој отсутен 
ден на заболувањето од ТБЦ; 

2. во износ од 250 динари за секој отсутен ден 
поради повреда на работа и професионално забо-
лување; 

3. во 100%-тен износ на трошоците на болнич-
кото лекување во специјални болници за душевни 
болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето; 

4. во износ од 9.500 денари годишна за секој 
осигуреник — жена над републичкиот просек; 

5. во износ од 6.500 динари годишно за секој 
член на фамилија над републичкиот просек. 

Висината на надоместокот за случаевите на 
задолжително реосигурување од точка I под 6 ја 
утврдува Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на пред-
лог на овластената комисија. 

V. Надоместоците определени по точка IV под 
1—5 од оваа одлука се зголемуваат за процент 
за кој приходите од основниот придонес за здрав-
ствено осигурување к а ј поодделни комунални за -
едници во цросек по еден активен осигуреник, се 
помали од Републичкиот просек на тие приходи. 
Во случај кога тие приходи к а ј поодделни кому-
нални заедници во просек по еден активен осигу-
реник се поголеми од републичкиот просек, надо-
местоците определени во точка IV под; 1—5 се 
намалуваат за процент за кој приходите к а ј поод-
делни комунални заедници го надминуваат ре-
публичкиот просек. 

Приходите од основниот придонес ќе сз пре-
сметуваат по единствена норма на основниот при-
донес од 9,0%. 

VI. Барањата за надоместоци од фондот за здрав-
ствено реосигурување ги поднесуваат комуналните 
заводи за социјално осигурување по истекот на 
секое календарско тримесечје. 

Барањата за надоместоци се поднесуваат за 
секоја поодделна комунална заедница за социјално 
осигурување на работниците. 

VII. Надоместоци од фондот за реосигурување 
од точка IV под 1—5 ќе се пресметуваат на кра-
јот на секое тримесечје за целиот период од по-
четокот на годината. 

VIII. Поблиски упатства за начинот на спро-
ведувањето на оваа одлука ќе ги донесе Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување на СР 
Македонија. 

IX. Од 1 јануари 1964 година престанува да 
важи Одлуката за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/63). 

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1206/1 
11 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 
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130. 
На основа член 37 точка 4 и член 114 став 1 

од Законот за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија на седницата одржана на 11 април 
1964 година донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-

РУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

I. Премиите 'за реосигурување на определени 
ризици во здравственото осигурување со Одлуката 
за спроведување на задолжително здравствено 
реосигурување ќе се пресметуваат и ќе се упла-
туваат по нормите определени со оваа тарифа. 

II. Премиите за задолжително здравствено ре-
осигурување (во понатамошниот текст: премиите 
за реосигурување) изнесуваат: 

1. 1,20% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на заболувањето од ТБЦ; 

2. 0,36% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на повреда на работа и про-
фесионално заболување; 

3. 0,68% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на поголем број денови на 
лекување во болници за душевни болести; 

4. 0,30% за реосигурување на ризици што на-
стануваат во случај на поголем број на запослени 
жени — осигуреници; 

5. 2,96% за реосигурување ка ризици што на-
стануваат во случај на поголем број на членовите 
на фамилии; 

6. 0,27% за реосигурување на ризици што на-
стануваат како последица на елементарни непо-
годи. 

III. Премиите за реосигурување се пресмету-
ваат од основицата што ја сочинува основниот 
придонес за здравствено осигурување пресметан 
по единствена норма на основниот придонес од 

9,0%. 
IV. Премиите за реосигурување по нормите 

определени бо оваа тарифа се пресметуваат ме-
сечно. Конечната пресметка на премиите се врши 
на крајот на годината со завршните сметки. 

V. Од 1 јануари 1964 година престанува да 
важи Тарифата на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/63). 

VI. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1210/1 
II април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

131. 
На основа член 68 став 2 од Законот за орг-

а н и з а ц и ј а и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Со-
бранието на Републичката заедница за социјално' 
осигурување на работниците на СР Македонија 
на седницата одржана на 11 април 1964 година 
донесува 

Т А Р И Ф А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА КО-
МУНАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 

ПРАВАТА ОД ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА 

ВО 1964 ГОДИНА 

1. Надоместок што припаѓа на комуналните 
заводи за решавање на правата од пензиско и ин-
валидско осигурување и додаток на деца во 1964 
година се определува по следнава тарифа: 

а) за инвалидско осигурување, по еден ужи-
вател на инвалидска пензија, 11.500.— динари за 
комуналните заводи Штип и .Охрид; 11.000.— ди-
нари за комуналните заводи Битола, Прилеп и 
Гостивар; 9.500.— динари за комуналните заводи 
Скопје, Куманово и Т. Велес, 

б) за пензиско осигурување, по еден уживател 
на лична пензија и носител на правата на фами-
лијарната пензија 6.000.— динари за комунален 
завод — Штип; 5.700.— динари за комунален за-
вод Охрид; 5.600.— динари за комунален завод 
Гостивар; 5.500.— динари за комуналните заводи 
Битола, Прилеп и Куманово; 5.300.— динари за 
комунален завод Т. Велес и 5.200.— динари за ко-
мунален завод Скопје, 

в) за додаток на деца по еден корисник на 
додаток на деца, 1.400 динари за комуналните за-
води Штип и Охрид; 1.300 динари за комунален 
завод Гостивар; 1.250 за комуналните заводи При-
леп и Т. Велес; 1.230 динари за комуналните за-
води Скопје и Битола; 1.100.— динари за кому-
нален завод Куманово. 

2. Пресметување на надоместок, што во сми-
сла на претходната точка им припаѓа на кому-
налните заводи за социјално осигурување, се 
врши според просечниот број на уживателите на 
пензии односно корисници на додаток на деца во 
1964 година, утврдени на основа званични статис-
тички податоци на Републичкиот завод. 

Пресметување на надоместот на комуналните 
заводи за социјално осигурување во текот на го-
дината, се врши така што од средствата остварени 
во поодделните месеци за режискиот додаток на 
Републичкиот завод се издвојува 1 / 1 2 од износот 
на надоместокот определен со точка 1 од оваа 
одлука според просечниот број на корисниците на 
правата утврдени во изминатиот период. 

3. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со посебно упатство ќе го регулира начинот 
и роковите за пресметување и обезбедување на 
средствата за надоместок на комуналните заводи. 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-1220/1 

11 април 1964 година 
Скопје 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

132. 
На основа член 53 и 44 од Законот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците („Службен 
весник на НРМ" број 14/63 г.), Собранието на 
Републичката заедница за здравствено осигуру-
вање на земјоделците на седница одржана на 13 
април 1964 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Задолжителното здравствено реосигурување, 
според оваа одлука се спроведува за ризиците 
што настануваат во случај на поголемо користење 
на стационар™ лекување на заболувањата од бо-
лестите ТБЦ, малигни тумори, душевна болест, како 
и лекување на деца до 3 годишна возраст. 

2. За реосигурување се плаќа премија. Пре-
мијата се плаќа по норма определена со Тарифата 
за премија на задолжително здравствено реосигу-
рување. 

3. Од Фондот за задолжително здравствено 
реосигурување се признава надомест, во случај 
на поголемо користење на стационарно лекување 
од болестите ТБЦ, малигни тумори, душевно обо-
лување како и лекување на деца до 3 годишна 
возраст, за секој стационарен ден над републич-
киот просек. 

Надоместот се признава по утврдената про-
сечна цена за подрачјето на Републиката. 

4. Надоместот определен во точка 3 од оваа 
одлука, се зголемува за процентот за кој придо-
несот ка ј поодделни комунални заедници во про-
сек по осигурено лице е помал од републичкиот 
просек. Во случај кога тој придонес ка ј поодделни 
комунални заедници во просек по осигурено лице 
е поголем од републичкиот просек, надоместот 
се намалува за процентот за кој придонесот к а ј 
поодделни комунални заедници го надминува ре-
публичкиот просек. 

5. Приходите од придонесот за здравствено 
осигурување ќе се пресметуваат по единствена 
норма определена со Законот за највисока гра-
ница на нормата и паушалниот износ на придо-
несот за здравствено осигурување на земјоделците. 

6. Барањата за надоместоци од Фондот за ре-
осигурување, комуналните заедници ќе ги подне-
суваат по истекот на секое календарско триме-
сечје и тоа за секоја комунална заедница поод-
делно. 

7. Надоместоците од Фондот за реосигурување 
ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје 
за целиот период од почетокот на годината. 

8. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе ги пропише Републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

9. Од денот на почетокот на применување на 
оваа одлука, престанува да в а ж и Одлуката за 
спроведување на задолжителното здравствено ре-
осигурување на земјоделците („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/63 година). 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1964 година. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Број 07-1160/1 
13 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Јоска Магдевски, е. р. 

133. 
На основа член 53 став 1 точка 5 и член 78 

од Законот за здравствено осигурување на земјо-
делците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63 г.), 
Собранието на Републичката заедница за здрав-
ствено осигурување на земјоделците на седницата 
одржана на 13 април 1964 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Премијата за реосигурување на ризиците на 
основното здравствено осигурување на земјодел-
ците, предвидена со Одлуката за спроведување на 
задолжителното здравствено реосигурување, ќе се 
пресметува и ќе се уплатува по нормата опреде-
лена со оваа тарифа. 

2. Премијата за реосигурување во 1964 година 
изнесува 0,5% за ризиците што настануваат во 
случај на поголемо користење на стационарно ле-
кување за заболувањата од болестите ТБЦ, ма-
лигни тумори, душевна болест, како и болничко 
лекување на деца до 3 годишна возраст. 

3. Премијата се пресметува на катастарскиот 
приход утврден за територијата на комуналната 
заедница за 1964 година. 

4. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Број 1161/1 
13 април 1964 година 

Скопје 
Претседател, 

Јоска Магдев ски, е. р. 
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КОНКУРСИ 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАДЕ КОНЧАР" 

ПОГОН — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на писмени понуди на ден 24. VI. 1964 год. 
во 10 часот во просториите на управата на Пого-
нот, за изградба на градежни објекти предвидени 
со реконструкцијата и проширување на Погонот. 

Пресметковната вредност на работите изне-
сува 314.000.000 динари. 

Рокот за извршување на работите е јули месец 
1965 год, со обѕир на етапно^ градење на градеж-
ните објекти. 

Главните проекти како и посебните услови за 
изградба на објектите можат да се добијат на увид 
во одделот на капитална изградба на Погонот. Со 
понудата треба да се достави препис од решението 
за регистрација на претпријатието, изјава дека на 
изведувачот му се познати посебните услови за 
изведување на објектите и дека истите ги при-
фаќа и потврда за положена кауција во износ 1% 
од пресметковната вредност. (860) 

Советот за просвета и култура на Собранието 
на општината Кале — Скопје, во согласност со 
училишните одбори и советите на работните ко-
лективи, распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места во 
училиштата на подрачјето на Општината за 

учебната 1964/65 година 
Гимназија „Орце Николов" — Скопје 

1) Професор по физика — — — — — — 1 
2) Професор по филозовска група предмети — 1 
3) Професор по англиски — — — — — — 1 

Основно училиште „Јане Сандански" — Скопје 
4) Наставник по математика — — — — — 1 

Основно училиште „Васил Главинов" — Скопје 
5) Наставници по* математика — — — — — 2 

Основно училиште „Цветан Димов" — Скопје 
6) Наставник по математика и физика — — 1 

Основно училиште „Вук Караџиќ" — Скопје 
7) Наставници по математика и физика — — 2 
8) Наставници по општотехничко образование 2 

Основно училиште за возрасни „Кочо Рацин" 
— Скопје 

9) Наставници по математика и физика — — 2 
Основно училиште „Александар Урдаревски" 

е. Бразда 
10) Наставник по македонски јазик — — — — 1 
11) Наставник по математика -— — — — — 1 
12) Наставник по историја и географија — — 1 

13) Стручен учител по физичко воспитување — 1 
13а) Одделенски учители со учителска школа 2 
14) Секретар на училиштето — — — — — 1 

Основно училиште „Кирил и Методи" е. Кучевиште 

15) Наставник по македонски и српскохрватски 
јазик — — — — — — — — — — 1 

16) Наставник по англиски јазик — — — — 1 
17) Наставник по биологија и хемија — — — 1 
18) Наставник по математика и физика — — 1 
19) Учители за одделенска настава — — — 4 

Основно училиште „Гоце Делчев" е. Љубанци 

20) Наставник по француски јазик — — — — 1 
21) Наставник по историја и географија — — 1 
22) Наставник по биологија и хемија — — — 1 
23) Наставник но математика — — — — — 1 
24) Стручен учител по физичко воспитување — 1 
25) Учители за одделенска настава — — — 2 
26) Учители за одделенска настава со шиптарски 

наставен јазик во подрачното училиште во 
село Љуботен — — — — — 2 

Основно училиште „Лирија" е. Брест 

27) Учители за одделенска настава со шиптарски 
наставен јазик — — — — — 2 

28) Учители за одделенска настава со шиптарски 
наставен јазик во е. Танушевци — — — 2 

29) Учител за одделенска настава со шиптарски 
наставен јазик во е. Малино — — — — 1 

УСЛОВИ: 

За сите работни места потребна е соодветна 
училишна подготовка: за работните места означени 
под точките: 1,2 и 3 високо образование — соодветна 
група; за работните места означени под точките 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 завршено 
ВПШ односно ВПА соодветна група. Под точките 
13 и 14 да имаат завршено ВИШ, факултет или 
учителска школа со 10 години практика од соодвет-
ниот предмет со познавање на турски јазик. Под 
точките 11 и 24 завршено СФУ. Местата означени 
под точките 19, 25, 26, 27, 28 и 29 завршена учител-
ска школа и под точката 12 завршено економско 
училиште. 

За просветните работници во село училиштето1 

обезбедува бесплатен стан и огрев а под точките 
27, 28 и 29 посебен додаток за тешки услови. 

Молбите таксирани со 50 динари да се доста-
вуваат непосредно до училишните одбори при учи-
лиштата каде што конкурираат, заклучно до 30. VI. 
1964 година. 

Кон молбите потребно е да се приложи: оцену-
вач™ лист или работна карактеристика за послед-
ните две години и потврда од непосредниот старе-
шина дека може да конкурира. За лицата кои прв 
пат стапуваат во работен однос, треба да ги подне-
сат сите документи предвидени по член 31 од Зат 
конот за јавните службеници. 
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Советот за просвета при Собранието на опш-
тината Куманово, по предлогот на училишните 
одбори 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на испразнетите места за настав-
ниот и воспитниот персонал во училиштата и 
другите воспитни установи на подрачјето на опш-
тината Куманово за учебната 1964/65 година, и тоа: 
1. Економско училиште „Моша Пијаде" — Куманово 

— економист 1 
— професор или наставник за општа ма-

тематика 1 
2. Метален центар »Наце Буѓони" — Куманово 

— инженери со технички факултет 2 
— машински техничари 2 
— наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
3. Периодично училиште „Перо Наков — Куманово 

— наставник по метална технологија 1 
— наставник за практична обука по чев-

ларство 1 
— наставник по општествено-економско об-

разование 1 
— наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување 1 
4. Основно училиште „Крсте Мисирков" — 

Куманово 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по математика 1 
— професор или наставник по историја 1 

5. Основно училиште „Браќа Миладинови" — 
Куманово 

— професор или наставник по француски 
јазик 1 

— дефектолог 1 
6. Основно училиште „Кочо Рацин" — Куманово 

— професор или наставник по француски 
и мајчин јазик 1 

— професори или наставници по математика 2 
— професор или наставник по физика 1 
— наставник по запознавање на општес-

твото 1 

7. Основно училиште „Христијан Карпош" — 
Куманово 

— професор или наставник по математика 
и физика 1 

— наставник или учител за одделенска на-
става 1 

8. Основно училиште „Бајрам Шабани" — 
Куманово 

— наставници по шиптарски јазик 2 
— наставник по математика (на шиптарски 

јазик) 1 
— наставник по математика и физика (на 

шиптарски јазик) 1 
— наставник по историја и географија (на 

шиптарски јазик) 1 
— наставник по1 биологија (на шиптарски 

јазик) 1 

Бр. 22 — Сто. 13 

— стручен учител по ОТО 1 
— стручен учител по музичко воспитување 1 

9. Основно училиште „Вук Караџић" — Куманово 
— професори или наставници по матема-

тика и физика (на српскохрватски јазик) 2 
— професор или наставник по српски јазик 1 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професор или наставник по биологија 1 
— наставник или стручен учител по ф и -

зичко воспитување 1 
10. Основно училиште „Тол и Зор ду мис" — 

Куманово 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по српски јазик 1 
— наставник по физика 1 
— наставник по математика 1 
— наставници по историја и географија 2 
— наставник или стручен учител по ОТО 1 

11. Основно училиште „Христијан Т. Карпош" — 
е. Мл. Напричане 

— наставници по македонски и српски јазик 2 
—• наставници по математика и физика 2 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по историја и географија 1 
— стручен учител по музичко воспитување 1 
— стручен учител по ликовно воспитување 1 
— стручен учител по физичко воспитување 1 

12. Основно училиште „Иво рибар Лола" — е. 
Табановце 

— управител 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика (на српско-хр-

ватски јазик) 1 
— наставник по физика (на српско-хрват-

ски јазик) 1 
— наставник по географија (на српско-хр-

ватски јазик) 1 
— наставник по историја (на с р п с к о х р -

ватски јазик) 1 
— наставник или стручен учител по ОТО 

(на српско-хрватски јазик) 1 

13. Основно училиште „Кирил и Методие" — 
е. Романовце 

— управител 1 
— наставник по српски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— настваник по историја и географија 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по биологија 1 
— учители за одделенска настава на шип-

тарски наставен јазик 4 

14. Основно училиште „Карпош" — е. Умин Дол 
— наставник по српски јазик 1 
— наставник по математика и француски 

јазик 1 
— наставник по математика (на с р п с к о х р -

ватски јазик) 1 
— наставник по физика и хемија (на срп-

ско-хрватеки јазик) 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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— наставник по истојрија и географија (на 
српскохрватски јазик) 1 

— наставник на одделенска настава (на срп-
скохрватски јазик) 1 
15. Основно училиште „Маршал Тито" — е. Опае 

— наставник за шиптарски јазик 1 
— наставник по математика и физика (на 

шиптарски јазик) 1 
— наставник по историја и географија (на 

шиптарски јазик) 
— наставник по> биолошка група (на шип-

тарски јазик) 1 
— наставник по математика и физика (на 

македонски јазик) 1 
— стручен учител по музичко воспитување 1 
16. Работнички универзитет — Куманово 
— соработник за андрагогија, дидактика и 

администрација 1 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по математика 1 

17. Учители за одделенска настава по селата 
а) за македонски наставен јазик 
— село Младо Нагоричану — Слатино 1 
— село Младо Напричане — Смилчинци 1 
б) за српскохрватски наставен јазик 
— село Тромега 2 
— село Љубодраг 1 

в) за шиптарски наставен јазик 
— село Сопот * 
— село Опае 3 

УСЛОВИ: 

1. За управителите: завршен филозофски фа-
култет, ВШИ или ПА или учителска школа со-
положен стручен испит. 

2. За учителите во град Куманово: учителска 
школа со положен стручен испит. 

3. За наставниците: филозовски факултет, 
ВПШ или ПА. 

4. За професорите: соодветен факултет. 
5. За стручен учител по чевларство: високо-

г а лифику ван работник. 
6. За соработник во Работничкиот универзитет: 

педагог или учител. 
7. За стручните учители во Куманово: завр-

шено соодветно стручно училиште. 
8. При избор на кандидатите предимство 

имаат: 
а) кандидатите, кои во, последните две години 

се оценети со највисоки оцени; 
б) кандидати, кои имаат подолг работен стаж; 
в) кандидати, кои имаат деца за школување 

и кои се истакнале во општествената работа; 
9. Лица што прв пат стапуваат на работа 

треба да дадат лична изјава дека не се стипенди-
јанти и дека немаат никаква обврска. 

10. Училишниот одбор не обезбедува стан, 
како ни патни, дневни и селидбени трошоци. 

Пријавите се поднесуваат до 20. VI. 1964 година 
до училишните одбори на соодветните училишта. 

Кон молбата треба да се приложат: 
1. Уверение за движење во службата; 
2. Документ за школска односно стручна ква-

лификација; 
3. Препис од оценките, карактеристика за по-

следните три учебни години; 
4. Во пријавата треба да биде назначена точ-

ната адреса на кандидатот. 
Пријавите што не ги содржат бараните доку-

менти нема да се земаат при разгледувањето. (837) 

СОВЕТОТ НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК 
Услови: Виша школска спрема и најмалку 5 

години служба во струката или средно образова-
ние и 8 години работен стаж. 

Кандидатот треба да има положен стручен 
испит. 

Молбите со куса биографија, како и доку-
ментите според чл. 31 од Законот за јавните 
службеници, да се достават до Управата на Му-
зејот. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботното место. (836) 

На основа член 244 и 245 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57) и член 10 од Правилникот за спроведување 
на конкуренте за пополнување на местата на на-
ставниот и воспитниот персонал во училиштата и 
другите воспитни установи, како и предлогот од 
училишниот одбор на Основното училиште „Моша 
Пијаде" — село Папраник, Советот за просвета 
на Собранието на општината 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување упразнетото работно место УПРА-
ВИТЕЛ на Основното училиште „Моша Пијаде" 
— село ПЈапраник 

У е л о в и : 
— Завршена виша педагошка школа или учи-

телска школа со положен стручен испит. 
— За учител, потребно е да има 7 години 

практика. 
Кандидатите треба да поднесат таксирани мол-

би до конкурсната комисија при Советот за про-
света на Собранието на општината Дебар. 

Кон молбата да се приложи: 
— препис од дипломата за образование и 

стручен испит, 
— последните оценети решенија за звањето, 
— последните оценувачки листови за 2 го-

дини. 
Молбите со некомплетирани документи не се 

земаат во предвид. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. (835) 



8 јуни 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 22 — Сто. 407 

На основа член 244 од ЗЈС и член 10 од Пра-
вилникот за спроведување на конкуренте за по-
полнување на местата на наставниот и воспитниот 
персонал во училиштата и другите воспитни уста-
нови, а врз основа на Одлуките на училишните 
одбори, за распишување на редовни конкурси, Со-
ветот за просвета при Собранието' на општината 
Дебар, распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните наставнички места 
во училиштата од подрачјето на општината Дебар 
за учебната 1964/65 година, и тоа: 

I 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" — ДЕБАР 

А) Македонска настава 
1. Наставник по ликовно воспитување — 1 
2. Наставник по географија, историја и 

општество — — — — — — — — 1 
3. Наставник по српски јазик и физичко 

воспитување — — — — — — — 1 
4. Наставник по руски јазик и математика 1 

Б) Шиптарска настава 
1. Наставник по запознавање на природа 

и хемија — — — — — — — — 1 

2. Наставник до стручен учител по ф и -
зичко воспитување — — — — — 1 

3. Наставник по географија и физика — 1 

II 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

„МОША ПИЈАДЕ" — ПАПЈР АНИЌ 

Македонска настава 
1. Наставник до учител по македонски ј. 1 
2. Наставник до учител по македонски и 

^рпскоxрватски јазик — — — — — 1 
3. Наставник до учител по француски ј. 1 
4. Наставник до учител по запознавање 

на природознание и биологија — — 1 
5. Наставник до учител по запознавање 

на општество, географија и социјалис-
тички морал — — — — — — — — 1 

6. Наставник до учител по општотех-
ничко образование и домаќинство — — 1 

7. Наставник до учител по математика — 1 
8. Наставник до учител по историја — — 1 
9. Наставник до учител по математика и 

физика — — — — — — — — 1 
10. Наставник до стручен учител по ф и -

зичко воспитување — — — — — 1 
11. Наставник до стручен учител по му-

зичко воспитување — — — —1 — 1 
12. Учител за одделенска настава по маке-

донски наставен јазик на Централното 
училиште — — — — — — — — 7 

13. Учители за подрачна паралелка во е. 
Џепиште — — — — — — — — 2 

14. Учител за одделенска настава по ма-
кедонска настава за подрачната пара-
лелка во е. Горенци — — — — — 1 

15. Учител за одделенска настава подрачна 
паралелка во село Броштица (македон-
ска настава) — — — — — — — 1 

16. Учител за одделенска настава во е. 
Новак (турски наставен јазик) — — 1 

17. Учител за одделенска настава за под-
рачната паралелка во е. Еловци (турски 
наставен јазик) — — — — — — 1 

18. Учител за одделенска настава за под-
рачната паралелка за село Брештани 
(турски наставен јазик) — — — — 1 

III 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

„АГИМИ" — С. СЕЛОКУКИ 

Шиптарска настава 
1. Наставник до учител по хемија, биоло-

гија и запознавање на природата — — 1 
2. Учител за одделенска настава за под-

рачната паралелка е. Спас — — — — 1 

IV 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII, ОДДЕЛЕНИЕ 

„РИСТЕ РИСТЕВСКИ" — С. Д. МЕЛНИЧАНИ 

Македонска настава 
1. Наставник до учител по математика и 

физика — — — — — — — — — 1 
2. Наставник до учител по француски и 

српски јазик — — — — — — — 1 
3. Наставник до учител по хемија, биоло-

гија и природо — — — — — — 1 
4. Наставник до учител по македонски ја-

зик и музика — — — — — — — 1 
5. Учител за одделенска настава во Цен-

тралното училиште — — — — — 1 
6. Учител за подрачна паралелка во е. 

Г. Косоврасти — — — — — — — 1 
7. Учител за одделенска настава за под-

рачната паралелка во е. Д. Косоврасти 1 
8. Учител за одделенска настава во под-

рачната паралелка во село Могорче — 1 
9. Наставник до учител по подрачната па-

ралелка во село Моторче за V оддел. 1 

V 
ГИМНАЗИЈА „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ", ДЕБАР 

1. Професор по математика — — — — 1 
2. Професор по физика — — — — —. 1 
3. Професор по географија — — — — 1 
4. Професор по историја — — — —• — 1 
5. Професор по руски јазик — — — — 1 
6. Професор по македонски јазик, под „В" 

руски јазик — — — — — — — 1 
7. Професор по г рупа на филозовски 

предмети — — — — — — — — 1 
8. Наставник, по предвојничка обука и ф и -

зичко-здравствено воспитување — — 1 

У С Л О В И : 
За професор, завршен филозовски факултет 

од соодветна група предмети. 
За наставници, завршено педагошка академија 

од соодветна група предмети. 
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За учители, завршено учителска школа со по-
ложен стручен испит. 

За работното место од глава V под број 8 кан-
дидатот да има завршено виша фискултурна шко-
ла и да е резервен офицер или подофицер. 

За сите селски училишта обезбеден е беспла-
тен стан и огрев. 

За подрачните паралелки во селата: Моторче, 
Г. Косоврасти и Брештани припаѓа посебен дода-
ток за работа под тешки услови во износ од 3.000 
динари, селата Броштица, Новак и Елевци по 4.000 
дин. и за селата Папраник и Џепиште по 2,000 дин. 

Пријавување на конкурс: 
Пријавите на конкурсот со сите потребни до-

кументи по член 31 од ЗЈС, како и оценувачките 
листови за последните две години за лицата што 
имале заснован работен однос, да се достават до 
училишните одбори каде конкурираат, најдоцна 
до 25 јуни 1964 година. 

Некомплетираните молби со потребните доку-
менти нема да се земаат во обзир. (834) 

Во издание на „Службен весник на СРМ" 
излезе од печат 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 

ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
со обрасци 

Во брошурата се отпечатени: 
— Експозето на Трајче Грујоски, сојузен се-

кретар за законодавство и организација, 
— Основниот закон за избор на работнички 

совети и други органи на управувањето во работ-
ните организации, 

— Уредба за спроведување на изборите за 
работнички совети и други органи на управува-
њето во работните организации, 

— Упатството за обрасците за вршење одделни 
дејства при изборот на работнички совети и други 
органи на управување во работните организации. 

Се известуваат работните организации благо-
времено да ги достават своите порачки, бидејќи 
брошурата е отпечатена во ограничен број приме-
роци. 

Цена ЗОО динари. 
Порачки прима „Службен весник на СРМ" — 

Скопје, поштенски фах 51. Жиро сметка број 
802-11/1-698 при Народната банка — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

115. Указ за прогласувања на Законот за по-
милување — — — — — — — — 393 
Закон за помилување — — — — — 393 

116. Указ за прогласување на Законот за ос-
новање фонд за награди „11 октомври" 394 
Закон за основање фонд за награди „11 
октомври" — — — — — — — — 394 

117. Указ за прогласување на Законот за до-
полнување на Законот за насочување и 
употреба на средствата на Републиката 395 
Закон за дополнување на Законот за на-
сочување и употреба на средствата на 
Републиката — — — — — — — 395 

118. Одлука за давање согласност на заврш-
ната сметка на Републичкиот општествен 
фонд за школство за 1963 година —• — 395 

119. Одлука за давање согласност на финан-
совиот план на Републичкиот општес-
твен фонд за школство за 1964 година — 396 

120. Одлука за разрешување и избирање чле-
нови на советот на Адвокатската комора 
во Скопје — — — — — — 397 

121. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Управниот одбор на Републич-
киот општествен фонд за школство — 397 

122. Одлука за начинот и условите под кои 
ќе се користат ^распределените сред-
ства на Републичкиот инвестиционен 
фонд — — — — — — — — — 398 

123. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за отопите и износите на при-
донесот за социјално осигурување на од-
делни категории лица вон работен однос 
осигурени според прописите за социјално 
осигурување — — — — — — — 398 

124. Одлука за пресметување и плаќање на 
придонес за здравствено осигурување на 
уживателите на пензии и инвалиднини 
за 1964 година — — — — — — — 399 

125. Одлука за висината на паушалниот при-
донес за додаток на деца на уживателите 
на пензии за 1964 година — — — — 399 

126. Одлука за висината на посебен придонес 
за здравствзно' осигурување на членовите 
на потесната фамилија на југословен-
ските државјани што стапиле во работен 
однос во странство по основот на меѓу-
народен договор или по одобрение од 
надлежниот орган, а не се осигурени спо-
ред Законот за здравствено осигурување 400 

127. Одлука за делот од придонесите на фон-
дот за инвалидското осигурување кој се 
признава на комуналните заедници на 
име надоместок на фондовите на здрав-
ственото осигурување за трошоците на 
професионалната рехабилитација и за-
жалувањето на инвалидите на трудот 
за 1964 година — — — — — — — 400 

128. Одлука за формирање резерви на Фон-
дот на инвалидското осигурување и ре-
зерви на фондот на пензиското осигуру-
вање — — — — — — — — — 400 

129. Одлука за спроведување на задолжи-
телно здравствено' реосигурување за 1964 
година — — — — — — — — — 401 

130. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување за 1964 година 402 

131. Тарифа за висината на надоместокот на 
комуналните заводи за решавање на пра-
вата од инвалидско и пензиско осигуру-
вање и додаток на деца во 1964 година 402 

132. Одлука за спроведување на задолжи-
телно здравствено реосигурување на зем-
јоделците — — — — — — — — 403 

133. Тарифа на премијата за задолжително 
здравствено реосигурување на земјодел-
ците за 1964 година — — — — — — 403 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


