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186. 

На основа член 39 од Законот за здравственото 
осигурување на земјоделските производители („Сл. 
весник на НРМ", бр. 15/601), Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите на Народна Репу-
блика Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЛОГОТ И НАПЛАТАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

I. — Како обврзник на придонесот за здрав-
ствено осигурување на земјоделските производи-
тели, во смисла на чл. 10 од, Законот за здравстве-
ното осигурување на земјоделските производители 
се смета: 

1. Домаќинство, кое се задолжува со данок на 
доход од земјоделие на чии членови земјоделието1 

им е редовно занимање; 
2. Домаќинство, кое се задолжува со данок на 

доход од земјоделие, на чии членови земјоделието' 
не им е редовно занимање (работници, службеници, 
слободни професии и ел.); 

3. Лице, на кое земјоделието му е редовно за^-
нимање а кое нема сопствено земјиште ниту има 
право на плодоуживање од земјоделско земјиште; 

4. Лице, на кое што ловот или риболовот му е 
редовно занимање. 

II. Основица за облог на придонесот за здрав-
ственото осигурување на земјоделските произво-
дители е: катастарскиот приход, даночната осно-
вица за данокот на доход од самостојни ^занимања 
за споредните дејности во земјоделието (член 21 и 
22 од Уредбата за данокот на доход) и бројот на 
членовите на домаќинството. 

Во случаевите наведени во дел I од ова упат-
ство основица за облог на придонесот е: 

1. За обврзниците од точ. 1 — катастарскиот 
приход на домаќинството, даночната основица за 
данокот на доход од самостојни занимања за спо-
редните дејности во земјоделието (чл. 21 и 22 од 
Уредбата за данокот на доход) и бројот на чле-
новите на домаќинството; 

2. За обврзниците од точ. 2 — катастарскиот 
приход на домаќинството; 

3. За обврзниците од точ. 3 — бројот на чле-
новите на семејството на кои земјоделието1 им е 
редовно занимање а немаат сопствена земја нити 
право на плодоуживање од земјоделско земјиште; 

4. За обврзниците од точ. 4 — даночната осно-
вица за данокот на доход од самостојни; занимања 
и имоти од обавувањето на дејноста лов и риболов 
и бројот на членовите на нивните семејства. 

Како членови на семејството, чии број ј а сочи-
нува основицата за облог на придонесот во смисла 
на овој дел, се сметаат лицата наведени во чл. 5 
од Законот за здравственото осигурување. 

Ако лице кое се задолжува со данок на доход 
од самостојни занимања од дејноста лов и риболов 
припаѓа на домаќинството кое се задолжува со да-
нок на доход од земјоделие (дел I под 1), тогаш 
покажаниот број на членовите на неговото дома-
ќинство (дел II под 1) не се зема повторно како 
основица за облог на придонесот по точка 4. 

Во основицата за облог на придонесот се зема: 
катастарскиот приход и бројот на членовите на до-
маќинството или семејството' спрема положбата во 
катастарските книги и спрема бројот на членовите 
на домаќинството или семејството на ден 1 јануари 
во годината за која се врши облогот на придоне-
сот, а даночната основица за данокот на доход од 
самостојни занимања од претходната година. 

Во основицата за придонесот не влегува при-
ходот од превозничка дејност к а к о споредна деј-
ност во земјоделието, на ко ј се плаќа данок на 
доход при исплата на услугата по сметките. 

Намалувањето на катастарскиот приход кое се 
врши по чл. 26 и 29 од Уредбата за данокот на до-
ход; (времено ослободување од данокот и смалување 
на катастарскиот приход поради елементарни не-
погоди) не се зема предвид при облогот на придо-
несот. Во овие случаеви придонесот се обложува 
на катастарскиот приход без споменатите намалу-
вања. 

III. — Облогот на придонесот се врши со при-
мена на стопата на придонесот одредена сО| Одлу-
ката на Народното собрание на Народна Република 
Македонија (чл. 30 Од Законот за здравственото 
осигурување) односно со Одлуката на народниот 
одбор (чл. 20 од Законот), одделно на катастар-
скиот приход, одделно на основицата за данокот 
на доход од .самостојни занимања и одделно на 
членовите на домаќинството или семејството'. Обло-
гот се врши во печатените или празните графи на 
распоредот за данокот на доход од земјоделие од-
носно распоредот за данокот на доход од самостој-
ни занимања. Бројот на членовите на семејството 
на земјоделскиот производител за облогот на при-
донесот исто така се внесува во распоредите за 
облогот на данокот на доход од земјоделие односно 
за данокот на доход од самостојни занимања каде 
што се врши и облогот на придонесот. 

Во распоредите во одделни графи се внесуваат 
катастарскиот приход односно основицата за дано-
кот на доход од самостојни занимања и стопата за 
придонесот за односната година и износот на обло-
жениот .придонес, после тоа бројот на членовите 
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на домаќинствата на земјоделските производители, 
станата на придонесот односно износот по глава и 
обложениот годишен износ на придонесот и на кра-
јот зомрот на годишниот износ на придонесот на 
обврзникот (придонесот на катастарскиот приход 
и придонесот по глава на домаќинството). 

Оологот на придонесот за проширеното здрав-
ствено осигуруваше се врши одделно1 од придоне-
сот за основното осигуруваше. 

Обложениот придонес не се дели на начин: 
како што се дели данокот на доход по чл. 7 од 
Уредбата за данокот на доход. Облогот и наплатата 
на придонесот се врши само во општината, на жи-
веењето на обврзникот. Обложениот придонес во 
целост припаѓа на околискиот фонд во местото на 
живеењето' на обврзникот на придонесот. 

IV. — Органот на управата надлежен за рабо-
тите на финансиите на народниот одбор на општи-
ната, на органот на управата надлежен за општи 
работи на народниот одбор на општината до крајот 
на месец февруари во годината, за која се врши 
облог на придонесот му доставува список на обврз-
ниците од дел I тач. 1, 2. и 4 од ова упатство. 

Органот на управата надлежен з а општи ра -
боти на народниот одбор на општината, добиениот 
список го надополнува со обврзниците од дел; I т. 3 
од ова упатство, и во истиот го воведува бројот на 
членовите на домаќинството на обврзниците од 
дел I точка 3 и 4, потоа списокот го враќа на 
органот за работите на финансиите на народниот 
одбор на општината најкасно' до 15 март во годи-
ната за кој а, се врши облогот на придонесот. ' 

Органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на народниот Одбор на општината, на 
основа податоците кои ли добива од органот на 
управата надлежен за општи работи на народниот 
одбор на општината, го врши облогот на прадо- -
несот во срок од 15 дена сметајќи од денот кота 
му се доставени потребните податоци. 

Со оглед, на тоа дека обврската на земјодел-
ските производители, тече од 1 јули 1960 година, 
облогот1 н а придонесот во 1960 година, ќ е се изврши 
само за II полугодие односно1 50% од годишниот 
износ на облогот. 

Задолженијата од дел IV од ова упатство тре-
ба да се извршат до 1 јули односно до 15 јули 1960 
година, а облогот на придонесот да се изврши на ј -
доцна до 31 јули 1960 година. 

По извршениот облог на придонесот, распоре-
дите се.ставуваат на јавен увид најмалку 10 дена. 
По истекот на овој срок органот на управата за 
работи на финансиите на народниот одбор на оп-
штината составува рекапитулација во> два пример-
ка на задолжението, од, кои; еден примерок доста-
вува до органот на управата надлежен за работите 
на финансиите на народниот одбор' на око ли јата и 
вториот примерок го доставува до надлежниот за -
вод за социјално осигурувани најдоцна до 15 април 
•во .годината за која се врши облогот на придонесот. 

Рекапитулацијата за обложениот! придонес за 
II полугодие на 1960 година на 'органот на упра-
вата надлежен за работите на финансиите на на-
родниот одбор' на околината и надлежниот' завод 
за социјално осигурување да се достави најдоцна 
до 5 август 1960 година. Органот на управата над-
лежен за работите на финансиите на народниот 

одбор на околината од како ќе ги прими рекапи-
тулациите од народните одбори на општините, со-
ставува збирна рекапитулација по народни одбори' 
на општини и истата ја доставува до овој Државен 
секретаријат најдоцна до 30 април во годината за 
која се врши облогот на придонесот. Еден примерок 
од оваа рекапитулација. се доставува и до Репу-
бличкиот завод, за социјално осигурување во истиот 
срок. 

V. — По прашањето на исплатата на редов-
ниот придонес, висината на аконтацијата, доспе-
л о с т за наплатата, присилната наплата, каматата 
БО случаевите на ^благовремена уплата, книже-
њето на обложениот' и наплатениот придонес, како 
и жалбениот постанок, ќ е се применуваат про-
писите' кои што важат за данокот на доход. 

VI. — Наплатените износи на придонесот за 
основното здравствено осигурување ќе се усмеру-
ваат на збирната преодна сметка 329998 во банката 
а прекнижувањето од оваа сметка ќе се врши по 
клучот во полза на околискиот фонд за основното 
здравствено осигурување на земјоделските произ-
водители. 

Наплатените износи1 на придонесот за проши-
реното здравствено осигурување ќе се усмеруваат 
на збирната преодна сметка 329998 во банката а 
прекнижувањето од оваа сметка ќе се врши по 
клучот во полза на околискиот фонд за прошире-
ното здравствено . осигурување на земјоделските 
производители. 

Пјрекнижувањето на придонесот' од збирната 
преодна сметка во полза на околискиот фонд за 
здравственото осигурување на земјоделските! про-
изводители ќ е се врши секој 10-ти, 20'.и 28 во ме-
сецот. 

Народната банка на Ф Н Р Ј — Централа за На-
родна Република Македонија, во 'Својата евиден-
ција а во оквирот на збирната преодна сметка 
329998 ќе отвори оперативен број за прокнижува-
ње™ на уплатените износи на придонесот1 з а здрав 
стоеното осигурување на земјоделските производи-
тели. 

Број 11-2231 
' 13 јуни 1960 година 

Скопје 

187. 
На основа член 6 став 2 од Законот за мери-

низација („Службен весник на НРМ" бр. 14/59), 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРШЕШЕ НА МЕРИНИЗАЦИЈА СО ПРИ-

РОДНО ВКРСТОСУВАЊЕ 

I. 
Органот на управата надлежен за работите на 

сточарството на народниот одбор на општината 
може да одреди меринизација. на домашни соеви 
овци да се врши со природно вкрстување и тоа: 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Кемал Сејфула, е. р. 
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1) копа вкрстувањето ,го организира научна 
установа за научно-испитателни цели; 

2) кога одделни овни треба да се испитат во 
однос на потомството (прогено тестирање); 

3) кога примената на вештачко осеменување 
не се исплатува (мал број овци за осеменување)* а 
се располага со доволен број квалитетни мерино-
овнови односно мерино мелези. 

II. 
Ова упатство влегува во сила со денот на не-

говото објавување бо „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 09-1424/1 
16 јуни 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

188. 
На основа • член 2 став 2 од Законот за веш-

тачко осеменување на крави („Службен весник на 
НРМ" бр. 14/59), Секретаријатот з а земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МИНИМУМ ТЕХНИЧКА 
ОПРЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ 

НА КРАВИ 
Член 1 

Минимум техничка опрема нужна за вештачко 
осеменување на крави ко ја треба да биде обезбе-
дена од страна на. органот од член 2 став 1 од За -
конот за вештачко осеменување на крави изнесува: 

1. фрижидер 1 број 
2. микроскоп 1 број 
а. спекулум, метални 10 броја 
4. стерилизатор, сув 1 број 
5. термус боци 3 броја 
6. батериска лампа 1 број 
7. пинети за в/о 100 броја 
8. гумени чизми 1 чифт 
9. кожна торба за инструменти 1 број 

10. сумпорна киселина но пздреба 
11. дневник за в / о на крави 
12. евидентни картови 100 броја 
13. тетовир клешти за поставување броеви. 

Член 2 
Организациите и установите кои што вршат 

взпггачко осеменување на крави се должни во срок 
од 6 месеци од денот н а влегувањето во сила на 
овој правилник да се сообразат со неговите од-
редби. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на Н а -
родна Република Македонија". 

Број 09-1424/1 
16 јуни 1960 година 

Скопје 
* Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

189. 
На основа член 63 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување на земјоделските производи-
тели („.Службен весник на НРМ" бр. 15/60), Секре-
таријатот за труд на Извршниот совет на НРМ во 
согласност со Државниот секретаријат за работи 
на финансиите на НРМ и Советот за народно 
здравје на НРМ, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ЛИЦАТА ОСИГУРАНИ ПО ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

I. 
1. Околиските заводи за социјално осигурување 

должни се да водат евиденција за сите лица кои 
се здравствено осигурени по Законот за здравстве-
ното осигурување на земјоделските производители 
(во понатамошниот текст: Закон). 

2. Евиденција по претходната точка ќе се води 
врз основа на: 

а) пријава за осигурување на земјоделските 
производители, 

б) пријава за промените во осигурувањето на 
земјоделските производители, 

в) претсметка на здравствениве услуги, 
г) пријавата за осигурување и пријавата за 

промените во осигурувањето на земјоделските про-
изводители, ќе се поднесуваат на пропишаните 
обрасци кои се составен дел на ова упатство. 

Пријава за осигурување на земјоделските 
производители 

3. Земјоделскиот производител (даночниот об-
врзник), должен е за себе и з а членовите на него-
вото домаќинство, кои се осигурани по Законот, да 
поднесе на пропишаниот образец пријава з а оси-
гурување. 

4. Пријавата за осигурувањето се пополнува во 
два примерци од кои едниот го \ задржува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
стопанството, а вториот примерок преку спомена-
тиот орган на управата се доставува до надлеж-
ниот околиски завод за социјално осигурување. 

5. Пријавата за осигурување земјоделскиот про* 
изводител е должен да ја поднесе во срок од 8 дена 
од денот кога станило на снага задолжението за 
неговото осигурување по Законот. 

Пријава за промените во осигурувањето 
на земјоделскиот производител 

6. Пријавата за промените во осигурувањето, 
земјоделскиот производител должен е да ј а под-
несе во срок од 8 дена од настанатите промени на 
поднесените сведе ни ја во пријавата на осигурува-
њето а тоа се: раѓање или умирање на член во 
домаќинството, засновање на работен однос од зем-
јоделскиот производител или членот на неговото 
домаќинство, престанок на школување и др. 

7. Пријавата за промените во осигурувањето се 
пополнува во два примерка од кои едниот го задр-
жува општинскиот орган на управата надлежен-за 
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работите на стопанството а вториот примерок пре-
ку споменатиот орган на управата се доставува до 
надлежниот завод за социјално осигурување. 

8. На основа пријавите за промените во оси-
гурување се вршат измени и дополнение во при-
јавата за, осигурувањето. 

II. 
9. Здравствените установи, овластени лекари, 

аптеки! ш претпријатија за продавање на ортопед-
ски (справи и помагала, задолжени се на надлежните 
заводи за социјално осигурување да доставуват 
кон сметките и потребни статистички сведенија 
и тоа: 
Амбулантно-поликлинички установи: 

а) вкупен број на лекарските прегледи, 
б) вкупен број на медицинските услуги. 

Забните амбуланти! и поликлиники: 
а) вкупен број на медицинските' услуги за пру-

жената забна нега, 
б) вкупен број на медицинските услуги за пру-

жената заботехничка помош и забни протетички 
средства. 
Природни; лекувалишта: 

а) вкупен број на случаевите на лекувањето' 
во природните лекувалишта, 

б) вкупен број на деновите на лекувањето. 
Аптеки: 

вкупен број на издадените лекови и санитарни 
направи. 

Претпријатијата за продажба на протези и 
други ортопедски помагала: вкупен број на изда-
дените протези и ортопедски помагала. 

10. Статистичките сведенија наведени во прет-
ходната точка треба да се прикажат сврстени спо-
ред видовите на услугите обфатени со Законот и 
тоа по членови и точки. 

11. Сметките и статистичките еве дени ја се со-
ставуваат по народни одбори на општини, на ос-
нова на работните книги и евиденции на здрав-
ствените служби односно евиденции на аптеките 
и претпријатијата за продажба на ортопедски спра-
ви и помагала. 

Заводите за социјално осигурување имаат пра-
во и должност да според потребите вршат провер-
ка на документацијата на основа која се составени 
сметките и статистичките прегледи. 

12. Установите на јавните здравствени служби 
и претпријатија, освен општите амбулатно-поли-
клинички установи и аптеки, должни се покрај 
сметките и статистичките прегледи да прилагаат 
и индивидуални сметки .за извршените прегледи, 
услуги, лекувања и издадени оправи односно по-
магала -

III 
13. Околиските заводи за социјално осигуру-

вање се должни на основа сметките за. извршените 
здравствени услуги, како и на основа статистич-
ките податоци што ги добиваат од здравствените 
установи, секој месец да состават збирен преглед 
за користените здравствени' услуш од земјодел-
ските осигуреници и да ги достават на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување. 

Збирните прегледи ќе се составуваат по на-
родни одбори на општини. 

14. Околиските заводи за социјално осигуру-
вање се должни во почетокот' на секое тримесечје 
да го утврдат бројот на земјоделските осигурени-
ци на своето подрачје по народни: одбори на оп-
штини, со состојба на последниот ден во месецот 
од тримесечје^. 

15. Народните одбори на општините во сора-
ботка со околиските заводи за социјално Осигуру-
вање ќе ја утврдат положбата! на земјоделските 
производители и членовите на нивните домаќинс-
т в а најдоцна до 30-У1-1960 година-

16. Обрасците за водење на евиденција ќе ги. 
изготви Републичкиот завод за социјално осигу-
рување1. 

17. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од I јули 
1960 година. 

Бр. 06-1071 
14 јуни 1960 година Секретар за труд, 

Скопје Асен Симитчиев, е. р. 

Број на евидентниот лист 
({регистрација при ОНО) 

ОКОЛИСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Филијала — Испостава • 
Општина; • —•—.— 
Број на поседовниот лист — 

П Р И Ј А В А 

за осигурување на земјоделскиот производител 

1. Старешина на земјоделското домаќин ство 

Потпишаниот — — — роден на ден • 

во ' 1 1 со место на живеења — — улица и број • •• — 

општина пријавувам за здравствено осигурување лица кои живеат во моето домаќинство. 

Изјавувам дека сведени јата наведени во пријавата се потполно точни) и вистинити и дека 
наведените членови на семјсивото ги издржавам односно' се издржуваат од страна на земјоделските 
производители кои живеат и работат на заедничкото земјоделско стопанство како сопственици односно 
сосопственици на делови на заеднички обработуван пот имот. 
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Секоја п р ж е н а која ќе настане во дом единството од влијание на правата на здравственото 
организациона единица на Заводот за содијлио- сисата дејност и т.н.) ќ е пријавам на надлежната 
организациона единица на Заводот1 за социјлно осигурување во срок од 8 дена; 
Во — на ден Потпис на старешината (даночен обврзник) 
Рег. !под број • 
Дата и потпис да службеникот на Заводот — , . 

ПОТВРДА 
Општински народен одбор 

* 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ 

1. Под 1) се уиишува&т податоци на старешината на земјоделското домаќинство без оглед 
дали како земјоделски! производител има право' на здравствено осигурување или не. 

2. Ако се сопственици} односно сосопетве ници на земјоделскиот имот од повеќе лица кои се 
одделно задолжуваат со данок на доход од земјоделието, секој од нив е должен да поднесе до над-
лежниот завод за социјално осигуруваше Пријавен лист за земјоделскиот производител. 

3. Земјоделските производители кои жи веат и работат на заједничко земјоделско 'стопан-
ство а не1 се сопственици односно1 сосопственици на дел од имотот1 на заедничкото! домаќинство; задол-
жително поднесуваат Пријавен лист на земјодел скиот производител. Овие лица се сметаат како 
обврзници на придонесот за здравственото оситу рување. 

4. Свед ени јата за старешината односно земјоделскиот производител, кој има право на 
здравствено осигуруваше по Законот за здравствено осигуруваше на земјоделските производители се 
впишуват под П/1 а сведени] ата за членовите на нивните* домаќинства што ги тие' издржаваат се 
впишуваат под П/2. : 

5. Рубриките за здравствените легитим ацин и траењето на осигурување ги исполнуваат 
заводите за социјално осигурување. 
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О К О Л И С К И З А В О Д З А С О Ц И Ј А Л Н О О С И Г У Р У В А Њ Е ФИЛИЈАЛА ВО 
3 0 Испостава: 
~ V Општина: 
Б р о ј на пријавата Б р . на е в в д т . лист на НО на општ. 

ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНАТА 
Во о с и г у р у в а њ е т о н а ш ј о д в л с к и о т . п р о и з в о д и т е л 

Презиме , татково име и име __ 
Датум на раѓањето Место на раѓањето __ .Занимање 
Општина и место на живеењето 
Дали е о с и г у р е н по д р у г и п р о п и с и о д с о ц . о с и г у р у в а њ е 
Се пријавил на д е н с л е д н и т е промени во место семејство 
во поглед најправото о д з д р а в с т в е н о о с и г у р у в а њ е . 

П Р Е З И М Е И ИМЕ 
Р о д е н - а д е н , 

месец и година 
О д н о с ~ с п р е м а старешината 
на земјоделското семејство, 

о д н о с н о земјодел . п р о и з в о д . 

а« 

Во што настанала 
промената 

Изјавувам дека овие податоци се п о т п о л н о точни и вистинити 

Во ден 

Промената ја впишал во пријавата 

Дата и потпис на с л у ж б . на заводот: 

П о т п и с : 
на старешината (данокоплатец) 

О б р . 11/5 Потврдува општински н а р о д е н о д б о р Број 5 

ОКОЛИСКИ З А В О Д З А СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Во _ 
Филијала-испостава во 

ПОТВРДА В А ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА З А ПРОМЕНАТА 
в о с е м е ј с т в о т о н а з е м ј о д е л с к и о т п р о и з в о д и т е л 

Старешина на земјоделското семејство 
се пријавил на д е н 
почеток-престанување на правото о д здравст-
в е н о т о о с и г у р у в а њ е за: 

У п а т с т в о г а п о п о л н у в а њ е н а п р и ј а в и т е г а п р о м е н а т а 
1 Со оваа пријава се пополнуваат сите про-

мени кои настанале кај земјоделскиот п р о и з -
водител.- Како такзи п р о м е н и доаѓаат во пред -
вид, на пр., раѓање на ново дете , или член на 
земјоделското семејство кој е бил во работен 
о д н о с останал дома да ја работи имовинава 
ити. Во таквите случаи заводот издава на при-
јавеното лице здравствена легитимација. 

2. Со оваа пријава, истотака се пријавува и 
престанување на здравственото о с и г у р у в а њ е . 
На пр.: кога земјоделскиот п р о и з в о д и т е л ста-
пи во работен о д н о с во случај на смрт ити. 
Во таквите случаи п о т р е б н о е со оваа пријава 
да се п р и л о ж и и »дравствената легитимација 
за лицето на кого правото на з д р а в с т в е н о о-
с и г у р у в а њ е по З а к о д о т за з д р а в с т в е н о т о оси-
г у р у в а њ е на земјоделскиот п р о и з в о д и т е л му 
п р е с т а н у в а . 

За поднесената пријава за промената се изда-
ва потврда. 

190. 

На основа член 24 став 2 од Законот за здрав-
ственото осигурување на земјоделските производи-
тели („Службен весник на Н Р М " број 15/60 год.) 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет во со-
гласност со Советот за народно здрав је на Н Р М 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. На земјоделските производители и членови-
те на нивните домаќинства кои имаат право на 
здравствено осигурување по Законот за здравстве-
но осигурување на земјоделските производители, 
здравствената легитимација ја издава околискиот 
завод за социјално осигурување (во понатамош-
ниот текст: завод) надлежен според нивното ме-
сто на пребивалиште. 

2. Здравствената легитимација се издава на 
основа пријавата за осигурување на 'земјоделските 
прсиззводители, ко ја земјоделскиот производител (да-
ночниот обврзник) ј а поднесува преку општинскиот 
ортак на управата надлежен за работите на сто-
панството. 

3. Заводот, на основа на при јавата за осигу-
р у в а њ е д о л ж е н е во срок од 8 дена, на земјодел-
скиот производител и членовите на неговото до-
маќинство да им издаде здравствена легитимација. 

4. Здравствената легитимација се издава по 
пропишаниот образец ко ј е составен дел на ова 
упатство. 

Големината на образецот е 12 X 8 см. со 32 
страни, 

Образецот може да се штампа и издава само 
со одобрение н а Републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

5. 3, д рс оставената легитимација се и з д а в а со* 
наплата цената на чинењето. 

З а (издадените здравствени легитимации заво-
дот води посебна евиденција. 

6. Со здравствената легитимација- се д о к а ж у в а 
правото на користење здравствена заштита »при 
посета к а ј здравствена установа. 

По потреба се д о к а ж у в а и- идентитетот со лична 
карта . 

7. За земјоделските производители од под-
рач јето на кое се воведува проширеното здравстве-
но осигурување, надлежниот завод внесува на 
страните од 26 до 3'0 од здравствената легитима-
ција податоци з а обемот на правата од прошире-
ното осигурување. 

Б о случа ј на промени во обемот на правата од 
проширеното здравствено осигурување органот од 
претходниот став должен е на страните од 26 до 30 
од здравствената легитимација да и з в р ш и потребни 
исправки, односно дополненија, со тоа што во слу-
ч а ј проширување на обемот на правата од ова оси-
гурување ќ е >се дадат нови видови на осигурување, 
а во с л у ч а ј на смалување се прецртуваат укина -
тите права. 

П о к р а ј секое право, се впишува бројот на Од-
луката на народниот одбор со кое е воведено про-
ширеното осигурување и дата од кота важи , ко ја 
се оверува со печат и потпис. 

8. Органот на здравствената с л у ж б а д о л ж е н е 
во здравствената легитимација да ј а евидентира 
секоја п р у ж е н а помош односно траењето на лече-
њето во стационарната установа. 
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За секоја пружена здравствена заштита треба 
да се означи и 'соодветниот пропис од Законот за 
здравственото осигурување на земјоделските про-
изводители со кои е обезбедено користењето на 
соодветната заштита. Кота здравствената услуга се 
пружа на основа проширено осигурување се озна-
чува реден број под кој е таа заведена на страните 
од 26 до 30 од здравствената легитимација. 

9. Земјоделскиот производител кој ќе се пре-
сели од едва околија во друга ја задржува својата 
дотогавашна здравствена легитимација, со тоа, што 
ја поднесува/на Заводот каде истата е оверена, да 
изврши заверка на страната 4 односно 6 за извр-
шената промена. 

Заводот надлежен според новото' пребива-
лишта оверувањето на здравствената легитимација 
ја врши на долниот дел од првата страна и на стра-
на 4 односно 6. 

10. Здравствената легитимација може да се з а -
мени со нова во- следните случаи: 

а) кога се одделните страници пополнети; 
б) кога сопственикот на здравствената легити-

мација. ќе цр смени име или презиме; 
в) кота е истата толку оштетена , да не може 

' повеќе да се користи. 
Замената на здравствената легитимација ја 

врши надлежниот завод. 
Заменетата здравствена легитимација заводот ја 

уништува. 
Нова здравствена легитимација се регистрира 

под нов број, и носи ознака ,/замена". 
Заводот води посебен список за заменетите 

здравствени легитимации во кои се означува: ре-
ден број, број на издадената легитимација, име и 
презиме и број на заменетата здравствена леги-
тимација. 

1 ^ П у В о случај да е здравствената легитимација 
загубена заводот издава „дупликат". 

Претходно лицето е должно загубената здрав-
ствена легитимација да ј а огласи за неважна во 
„Службен весник на Народна Република Македо.-
нија". 

На страна 1 од издадениот дупликат на здрав-
ствената легитимапЈија со црвени слова се впишува 
„дупликат". 

За издадените „.дупликат" здравствени легити-
мации заводот води посебен список ко ј ги содржи 
истите податоци, како и списокот за заменетите ле-
гитимации, точка 10 од ова упатство. 

12. Земјоделскиот производител' должен е во 
срок од 8 дена да пријави на надлежниот завод се-
која промена која влијае на користењето правото 
на здравственото осигурување на корисниците на 
здравственото осигурување во домаќинството. 

13. Во случај на престанок на правото на 
здравствено осигурување по Законот за здравстве-
ното осигурување на земјоделските производи-
тели, сопственикот на здравствената легитимација 
должен е истата да ја врати на надлежниот завод 
најдоцна во срок од 8 дена. 

14. Заради користење на здравствената зашти-
та притежателот на здравствената легитимација 
должен е истата да ја овери во случај ако дото-
гашната заверка е постара од година дена сметајќи; 
го периодот од 1 јануари на текуштата година. 

15. Ова упатство влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

^ р . 06-1071 
14 јуни 1960 година Секретар/ за труд, 

Скопје Асен Симитчиев, е. р. 
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Податоци еа вакцинацијата и 
други превентивни мерки 

Издала установа: 

Дага на издавањето: 

Потврда за вакцинирање 

дата потпис и 
печат дата потпис и 

печат 

1 
! 
! 

7 

Почетна 
буква Картон на вакцинираниот Годиште: 

Име и 
презиме 

Име на таткото (мајката) 
Ред. бр 

Место, ден и 
год. на рат. Адреса: 

Пзм. адреса 

В А К Ц И Н А Ц И Ј А 

Туберку-
лоза Бцг 

дата на вак-
ц. од 8 н. в. 

Дата на 
тестир 

Резул. 
на тест. 

Дата на! Дата на 
вакцину ретест. 

Дата на) 
вакци. р 

[[ата на Дата на 
>отест.| вакци. Туберку-

лоза Бцг 
дата на вак-
ц. од 8 н. в. 

1 1 1 1 1 ~~ 1 1 

Против 
која 
болест 

Вид потек-
ло и серија 

на вакц. 

Дата 

, ] 7 , ј . , , 

Р о в а к ц и н а ц и ј а Против 
која 
болест 

Вид потек-
ло и серија 

на вакц. 

Дата 

, ] 7 , ј . , , I 11 III 

Дифтерија 

Дата 

, ] 7 , ј . , , 11 

Тетанус 

Дата 

, ] 7 , ј . , , 11 

Пертусис 

Дете.парал. 

ДопТГ Ус-
вакц.1 пех Голема 

сипаница 

Дат. 
вак. 

Ус-
пех 

ДопТГ Ус-
вакц.1 пех Голема 

сипаница 

III Цревен 
тифус 

I II III I II III I II III Цревен 
тифус 

II 

-

Цревен 
тифус 

II 

- ј 

8 9 
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Лекување во стационари здравствени установи 
1 
Јназив и седиш-
те на установата 

Дијагноза (шифра) 
кај 

1 
Јназив и седиш-
те на установата 

прием | отпуст 

ЛЕКУВАН 
Право на здрав-
ствена заштита Потпис ' 

на лекарот 
и печат 

ЛЕКУВАН 
основна! проши-
со чл.- рена 
од зак. ред. бр. 

Потпис ' 
на лекарот 

и печат 
од до 

основна! проши-
со чл.- рена 
од зак. ред. бр. 

Потпис ' 
на лекарот 

и печат 

— , _ . 

1 ј 

— , _ . 

! 

— , _ . 

1 

1 

Обем на проширена здравствена 
заштита 

21 и 23 22 и 24 25 до 30 
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<31 и 'Ѕ2 

191. 
На основа член 25 и 26 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигуруваше („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 121/55 год.), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално« осигурување Скоп-
је, на својата седница одржана на ден 25 април 
1960 година, ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Околиските заводи за социјално осигурување 

па 1960 година ќе уплатуваат премија во фондот за 
задолжително здравствено реосигурување во ви-
сина од 3%-тен износ од вкупниот придонес за 
здравствено осигурување. 

Од вкупниот износ, уплатен: на име премија за 
задолжително здравствено реосигурување, се из-
двојува 20% во резерва на фондот. 

II 
Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување, утврдени се 
следните републички просеци како и најмалите 
проценти: на отстапување на тие просеци, по' кој ќе 
се врши надоместувањето' од фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување': 

1. Просечен придонес за здравствено осигуру-
вање по осигуреник (активни и лица привремено 
©он работен однос) — стварен просек со отстапу-
вањето од минус 5%; 

2. Просечен број на деновите на болувањето од 
ТБЦ, по активен осигуреник на терет на социјал-

ното осигурување стварен просек - 4 бЦз отста-
пување / 

3. Просечен број на активните осигуреници 
жени — стварен просек зголемен за 2%; 

4. Просечен број на членови на фамилија по 
осигуреник (активни и лица привремено вон рабо-
тен однос) — стварен просек зголемен за 3%. 

III 
Во смисла чл. 26 од истата уредба, висината на 

надоместувањето по фондот за задолжително рео-
сигурување за поодделни случаи на реосигурува-
њето' се определува: 

1., До колку просечниот годишен придонес за 
здравствено осигурување но еден осигуреник е по-
мал од републичкиот просек, надоместувањето ќе 
се врши во) 80%-тен износ на разликата помеѓу ре-
публичкиот просек и просек на околискиот завод 
за социјално! осигурување; 

2. До колку просекот на деновите на болување 
од ТБЦ е поголем од републичкиот просек, надо-
местување ќе се врши по 500 динари за секој ден 
на изостанок од1 работа над просекот; 

3. До колку просекот на активни осигуреници 
— жени и поголем од републичкиот, надоместување 
ќе се врши во износ од 2.700 дин. годишно по ак-
тивен осигуреник жена над! просекот. 

4. До колку просечниот број на членовите на 
семејството на осигуреници е потел ем од, репуб-
личкиот просек, надоместување ќ е се врши во из-
нос од 1.200 динари годишно на секој член на се-
мејството над републичкиот просек. 

IV ; 
Пјресметнувањето на премии и надомести, доку-

ментирање на барањата за надомест како и постап-
ката за остварување на правото на надоместување 
од фондот за дравствено реосигурување ќе се 
врши на следниот начин: 

1. На крајот на секој календарски месец, око-
лиските заводи за социјално осигурување ќе вр-
шат пресметување на. премиите, и по пат на кни-
жење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Репуб-
личкиот завод, 

2. Републичкиот завод за. социјално 'осигуру-
вање ќ е врши редовно издвојување на средствата 
во резервниот фонд во одредениот процент. 

3. Утврдувањето н!аИ {износот за надомест за 
поедини случаеви на задолжително здравствено 
реосигурување се врши врз основа на статистич-
ките и финансиските сведенија споменати, во оваа 
одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјално 
осигурување должни се да по истекот на секое 
календарското' тримесечје испратат до Републичкиот 
завод за социтално' осигурев ање за изминатиот пе-
риод од почетокот наг ©дината сведени] а со соод-
ветните документи1 в ш основа на кои Републичкиот 
завод ќе утврди дали настанале причини за задол-
жително здравствено р е осигурување за. кое се вр-
ши надоместувањето. 

Сведенијата треба да бидат групирани по ме-
сеци. 

4. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање врз основа на поднесената документација ќе 
врши пресметување со заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќ е донесе решение 
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за признавање на правата за надоместувањето и за 
вишна на надоместувањето по поодделни случаеви. 

5. Во период помеѓу поодделни пресметки Ре-
публичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема ви-
сината на надоместувањето за изминатиот пресмет-
ковен период. 

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат 
за сето поминато време од почетокот на годината 
до крајот на пресметковниот период, а за надоме-
стување доаѓа во обзир само разликата помеѓу из -
вршената исплата на аконтацијата и конечната 
пресметка на надоместувањето што припаѓа за 
соодветна година. 

7. До колку Републичкиот завод за социјално 
осигурување констатира дека. поднесените сведе ни-
ја и документација' не се потребни: или пресмет-
ките се погрешни ќе бара од заводот да го истото 
надополни, а може и да врши проверка по доку-
ментацијата на поднесените барања. 

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја пот-
врди Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1960 
година. ' 

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за висината 
на премијата и надокна дата за пооделни случаи на 
обавезно реосигурување 07 број 1839 од 17 јули 1959 
година. 

07 број 985— 1 
25 април 1960 година 

Скопје 
Републички завод за социјално осигурување 

Претседател 
Директор, на Извршниот одбор, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. Горе Дамески, е. р. 

Согласно член 26 став 4 од Уредбата за ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 година.) Собранието на 
Сојузниот завод за социјално осигурување, на сво-
јата седница одржана на ден 18 мај 1960 го лина, 
даде согласност по Одлуката под број 01 — 7297 
20 мај 1960 година. 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

192, 

На основа член 49 од Уредбата за, финансира-
ње на социјалното осигурување („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 121/55), и член 58 од Правилникот за 
цресметувње и плаќање на придонеси од личниот 
доход од работен однос („Службен лист на. ФНРЈ" 
бр. 3У60 година), Собранието на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје, на сво-
јата седница одржана на ден 25.-1У-1960 година ја 
донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Најмал број на осигуреници запослени к а ј 
поодделни исплатители на личниот доход, кој об-
врзува на одредување на одделен придонес се утвр-
дува на 50 работници; односно службеници. 

Во овој број не влегуваат учениците во сто-
панство и работниците што се во привремен .ра-
ботен однос. 

• Собранијата на поедини околиски заводи за 
социјално осигурување можат со свои одлуки да 
предвидат џ помал број на осигуреници кој обвр-
зува на одредување на одделен .придонес за здрав-
ствено осигурување. 

Во основицата за пресметување и плаќање на 
одделниот придонес за здравствено осигурување 
влегуваат нето примањата на кој се плаќа придо-
нес по општите стопи или >го> стопи на придонесот 
за здравствено осигурување. 

2. Најмал просечен расход за здравствено оси-
гурување на еден активен осигуреник како и нај -
низок процент на отсуствување од, работа по бо-
лест и повреда, за кое отстапување ќе се опреде-
лува одделен придонес се утврдува 'и тоа: 

а) Најмал просечен расход; за здравственото оси-
гурување на еден активен осигуреник годишно во 
износ од Динари 6.400 — во кој основ влегуваат 
расходите за надомест вместо плата по болест и 
повреда и болничко лекување. 

б) Најнизок процент на отсуствување од ра-
бота по болест повреда од 2,60%. 

Како основ на применување на одделен при-
донес служи просекот на расходите наведени под а) 
и процентот на отсуствување од работа наведен под 
б) остварен, во претходното тримесеч је . 

3. За пооделни стопански гранки одвоено од 
точка 2 под б) се одредува процент на отсуствување 
од. работа и тоа: 

— шифра 115 обоена металургија 5,3% 
— шифра 116 неметални рудници1 3,9% 
— шифра 117 метална индустрија 3,1% 
— шифра 120 хемиска индустрија 3,1% 
— шифра 121 . индустрија на градежен 

материјал 3,3% 
— шифра 122 дрвна индустрија 3,6% 
— шифра 124 текстилна индустрија 5.0% 
— шифра 125 индустрија на кожи и 

кондури: 4,5% 
— шифра 127 прехранбена индустрија 3,2% 
— шифра 128 графичка индустрија 3,8% 
ј - шифра 129 тутунова {Индустрија 3,6% 
— шифра 411—416 градежништво 3,8% 
— шифра 511 сообраќај 3,;1;% 

Одделниот придонес за исплатителите на лич-
ниот доход по наведените гранки под точка 3 ќе се 
применува само на процент на изостанци од (работа 
по болест и повреда, а не и! на. расходите цб здрав-
ствено осигурување без оглед на висината на бро-
јот на запосленим работници и службеници. 

4. Најмало отстапување од, просекот на расхо-
дите за здравствено осигурување по еден активен 
осигуреник и најмало отстапување1 од; процентот на 
отсуствување од работа по болест и повреда за 
чиво пречекорување обавезно! ќ е се определува 
одделен придонес, се одредува: 

а) к а ј расходите отстапување за секој 500 ди-
нари годишно или тримесечно 125 динари и 

б) к а ј отсуствување од работа за секое отста-
пување од 0,30%. 

5- Најмалите стопи за одделен придонес за 
здравствено осигурување што ќ е се определуваат 
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задолжително за определеното отстапување од 
просекот на расходите односно од процентот на 
отсуствување од работа на подрачјето на околис-
киот завод за социјално осигурување по точка 4 
од оваа одлука се утврдува на 0,50% на нето' износ 
на личниот доход, со тоа што највисока стопа на 
одделен придонес за здравствено осигурување одре-
дено со таблиците на поодделни оклиски заводи за 
социјално осигурување не може да биде поголема 
од 4% односно стопа за враќање — бонифицирање 
на придонесот поголема од 2% од нето износот на 
личниот доход. 

Спрема елементите наведени во точка 4 на 
оваа одлука одделните стопи се одредуваат: 

а) за отстапување над просекот: 
ако е просекот 

На расходите надминат 
за 

годишно тримесечно 

Отсуствува-' 
љето надми-

нато за 

Стопа на одде-
лен придонес на 

личен доход 
изнесува: 

5 СЛ 125 0,30 0,50% 
1000 250 0,60 1.-—% 
1500 375 0,90 1,50% 
2000 500 1,20 2.—% 
2500 625 1,50 2,50% 
3000 750 1,80 3,—% 
3500 875 2,10 3,50% 
4000 1000 2,40 4,—% 

б) За останување под просек 

Стопала одде-
За расходите помали Отстапу- лен придонес 

ѕа вање од личен доход 
годишно тримесечно помало за враќање 

изнесува: 

' 500 125 0,30 0,50% 
1000 250 0,60 1.—% 
1500 375 0,90 1,50% 
2000 500 1,20 2,—% 

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за ф и -
нансирање на. социјалното осигурување, Собрани-
јата. на околиските заводи за социјално осигуру-
вање донесуваат таблици на одделен придонес за 
здравствено осигурување со> тоа што треба оба-
везно да се зимаат во предвид минималните стопи 
предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие 
рамки, да бидат составени. 

7. Ако е просекот на расходите, односно от-
суствување то од работа за подрачјето на околијата 
пониско од утврдените просеци од оваа одлука (по-
ниски од 6.400 динари годишно односно 2,60%) со-
бранијата на околиските заводи; за социјално оси-
гурување, своите таблици' ги утврдуваат спрема 
про-сеците на подрачјето на околината. 

8. Ако- к а ј поодделни обврзници на придонесот 
се утврди отстапување и од најмалиот просек на 
расходите за здравствено осигурување односно на ј -
малите проценти на отсуствување од работа поради 
болест и повреда, Околискиот завод за социјално 
осигурување ќе определи стопа на придонесот по 
основ кој дава по поволна стопа. 

9. Одредените проценти за поедини, стопански 
гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се долж-

ни да ги зимаат во предвид при донесувањето на 
таблиците по одделната стопа, односно околиските 
заводи се должни за секоја наведена стопанска 
транка,да донесуваат одделни таблици. 

10. Упатства за начинот на сцроведувањето на 
оваа одлука дава Извршниот одбор' на Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
—> Скопје. 

И. Оваа одлука влегува во сила кота нејзи-
ната согласност ќе ја потврди! Собранието на Со-
јузниот завод за социјално! осигурување —1 Белград 
и ќе се објави во „Службен весник на Н Р Маке-
донија". 

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за висината , на 'ото-
пите на одделен придонес под 07 број 1843 од 17 
јули 1959 година. 

07 број 986 — 1 
25 април 1960 година 

Скопје 
Републички завод за социјално осигурување 

Директор-, Претседател 
Душко Ѓорѓиев, е. р. на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, е. р. 

Согласно член 49 став 3 од Уредбата за ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист ФНРЈ" број 12/5-5 год.), Собранието на Сојуз-
ниот завод; за социјално осигурување на својата 
седница одржана на ден 18 мај 1960 година даде 
согласност по Одлуката под бр. 01 — 7298 / 20 мај 
1960 година. 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат1 за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр 12-7150/1 од 10-У-1960 
година, ј|а одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Хасановић Ружди, роден на 9 февруари 
1940 година во град Титов Велес, од татко ^ а с а -
новиќ Елез и мајка Умурзат, така што во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Мемед. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". (135) 

. Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7147/1 од 10 мај 1960 
година, ја одобри промената на роденото' име на Ќа -
зим Халил, роден на 12 март 1927 година во гр. 
Скопје, од татко Ќазим Мендух и мајка Ќазим, 
род. Хасан Алије, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Вехби. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (136) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-8712/1 од 25 мај 1960 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Трајковски Васил, роден на 15 декември 1931 
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година во село Наколец, Охридска околија, од 
татко Трајковски Митре и мајка Ристана, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Бо"* 
тоевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (137Т 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
н а Н Р М , с о р е ш е н и е т о бр . 1 2 - 8 7 1 1 / 1 о д 25 -У-1960 ' 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Трајковска Радмила, родена на 6 мај 1936 го-
дина во село Росоман, Титове е лешка околија, одт-
татко- Јовановски Љубомир и мајка Јовановска, 
родена Алексиќ Боринка, така што во иднина ф а -
милијарно™ име ќе & гласи Богоевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (138) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
н а Н!РМ, СО р е ш е н и е т о б р . 12 -7148 /1 од 10 м а ј 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Стефановски. Божин, роден на 1 јануари 1931 
година во село Селце, Охридска околија, од татко 
Стефановски Стефан и мајка Богдана, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Бару г 

ТОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (139)̂  

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7550/1 од 12 мај 1960, 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Димовски Милан, роден на 18 август 1929 
година во е. Тјработивиште, Штипска околија, од 
татко- Димов Анастас и мајка Велика, така што во 
иднина фамилијарнолд име ќе му гласи Н и к о -

л о в с к и . 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (140) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. -12-4516/3 од 12 мај 1960 
година, ја одобри промената на личното име на. 
Крушариевски Борислав, роден на ден 9 март 19331 

година во е. Буково, Битолска околија, од татко 
Кру шари евски Илија и мајка Таса, така што во 
иднина личното' име ќе му гласи Стефановски 
Борис« 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (141) 

во Т!итов Велес и прими тужба од тужителот Ни-
кола Стаменовиќ, од е. Леонида, а сега живее ву 
е. Иванковци во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ". 
^ Во противно ќе му се постави привремен за-
стапник. 

Од Околискиот суд во Титов Белег, П. бр. 
518/60 год. (134) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
н а Н Р М , с о р е ш е н и е т о бр . 12-7149 о д 10 м а ј 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Трајковиќ Стојан, роден на 2 јануари 1920 го-
дина во гр. Куманово, од татко' Трајковиќ Димче и 
мајка Трајковић род. Тасева Стевана, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Пешевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (147) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Се поканува лицето Несимовски Сулејманов 
Атип, од е. Иванковцу општина Отовица, сега во* 
Република Турција, да се јави во Околискиот суд 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважна следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта /рег. бр. 100100, серија бр. 0626852 
издадена од СВР — Скопје на име Паскал Коста 
Баџовски, Скопје1. (1330; 

Лична карта рег. бр. 18905, серија бр. 0595025 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Рамиз 
Амет, Скопје. (1331ЈЃ 

Лична карта рег. бр. 29132, серија бр. 0023069 
'издадена од СВР — Скопје на име Христина Јо-
ван Домузова Станковић Скопје'. (1332) 

Лична карта рег. бр. 5499, серија бр. 058(5516 
1 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Тодор 

Димишковски, Скопје. \(13а§) 
• Лична карта рег. бр. 143511, серија бр. 392814 

• издадена од СВР — Белград на име Јелица Петар 
М и л е н о в и ќ Јаневска, Скопје. (133^ 

Лична карта рег. бр. 38434, серија бр. 0256129 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Трајче 
Ивановски, Скопје. (1335) 

Лична карта рег. бр. 89058, серија бр. 0603§00 
издадена од СВР — Скопје на име Кадри Булбул 
Селман, Скопје. (133Ј§> 

Лична карта рег. бр. 22723, серија бр. 3368186 
издадена од СВР — Брање на име Љубинка Благоја 
Маниќ, Скопје. (1443) 

Лична карта рег. бр. 16959, серија бр. 0593479 
издадена од СВР — Скопје на. име Шукри Амит 
Муратове™, Скопје. (1444) 

Лична карта рег. бр. 74146, серија бр. 0254536 
издадена од СВР — Скопје на име Идриз Али Ј а -
купи, Скопје. (Ш5) 

Лична карта рег. бр. 101897, серија бр. 0254574 
Скопје на 'име Добрила Б л а ж е 

(1446) 
Лична карта рег. Ср. Г0792, серија бр. 0036160 

издадена од СВР — Скопје на име Му мина. Асан 
(АметЈ Садри, Скопје. <1447) 

Лична карта рег. бр. 3999, серија бр. 0002460 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Коста 
Кочовски, Скопје. (1448) 

Лична карта рег. бр. 78457, серија бр. 0053856 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Тодор 
Мартинов, Скопје. (144^) 

Лична карта рег. бр. 29260, серија бр. 0028637 
издадена од СВР — Скопје на име Марица Иван 
(Вујовиќ) Ратиќ, Скопје. (1450; 

Лична карта рег. бр. 14561, серија бр. 033-077 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Апостол 
Петрушевски, Скопје. (1451) 

Лична карта рег. бр. 117830, серија бр. 02*05544 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Саво 
Марковска, Скопје. (1452) 

издадена од СВР 
[Шуманова) Благоевска, Скопје. 
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Лична карта рег. бр. 7312, серија бр, 0583322 
издадена од СВР -— Скопје на име Зенун Јакуп 
Заими, Скопје. (1456) • 

Лична карта рег. бр. 128, серија бр. 0061858 
1лздадена од СВР — Куманово на име Рајна Стојан 
(Митева) Станој ковска, Скопје. (1457) 

Лична карта рег. бр. 19389, серија бр. 0595510 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Крсте 
Паталовски, Скопје. (1458)( 

Лична карта рег. бр. 47143, серија бр. 0623530 
издадена од СВР — Скопје на име Мира Никола 
Крстиниќ, Скопје. (1459)^ 

Лична карта рег. бр. 20205, серија бр. 30^05б0 
издадена од СВР — Крушевац на име Добрила Р а -
доје Ѓорѓевиќ, Скопје. (1460) 

Лична карта рег. бр. 41651, серија бр. 0658936 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Тра-
јан Стојаноски, Скопје. (1461; 

Лична карта рег. бр. 45385, серија бр. 063(5765 
издадена од СВР —- Скопје на име Стојан Петко 
Лева јаковски, Скопје. (1461) 

Лична карта рег. бр. 101305, серија бјр. 0203435 
издадена од СЕР — Скопје на, име Катица Ангел 
Цветкова, Скопје. (1463); 

Лична карта рег. бр. 45161, серија бр. 0630568 
издадена од СЕР — Скопје на име Јана Живота 
Димитриевиќ, Скопје. (1464) < 

Лична карта рег. бр. 65851, серија бр. 0655539 
издадена од СВР — Скопје на име Ќамил Абдула 
Хасан, Скопје. (1^65; 

Лична карта рег. бр. 3428, серија бр. 0006676 
издадена сд СЕР — Скопје на име Слободан Ми-
ладин Симовски, Скопје. (146$) 

Лична карта рег. бр. 38888, серија бр. 0034589 
издадена од СВР — Скопје на име 'Зора Јордан 
Гаврилова, Скопје. (146Ј) 

Лична карта рег. бр. 9102, серија бр. 2557209, 
издадена од СВР — Зајечар на име Бранислав 
Горѓе Живковиќ, Скопје. (14§8) 

Лична карта рег. бр. 8356, серија бр. 0008763 
издадена од СВР Скопје на име Драга Томо (Ти-
ревска) Николова, Скопје. (1469) 

Лична карта рег. бр. 260265, серија, бр. 22?834 
издадена од СВР — Белград на име Милица Вуле 
Параушиќ, Скопје-. (14Ј0) 

Лична, карта рег. бр. 7041, серија бјр. 0583051 
(издадена од СВР — Скопје на име) Ѓоре Лазо Гроз-
дановски, Скопје. (147Ј) 

Лична карта рег. бр. 66599, серија бр. 0657035 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Ванка 
Спасова, Скопје. (1472) 

Лична карта рег. бр. 58979, серија бр. 004б?27 
издадена' од СВР — Скопје на име Ферида Муста-
ф а (Бељур) Амитова, Скопје. (14ЈЗ)' 

Лична карта рег. бр. 103-962, серија бр. 0205774 
издадена од СЕР — Скопје на име ѓорѓе Мелко 
Павловски, Скопје. (1474) 

Лична карта рег. бр. 60060, серија бр. 004?3?0 
издадена од СВР — Скопје на име Разија Шабан 
(Сулејман) Вејсел, Скопје. (1475)( 

Лична карта рег. бр. 6939, серија бр. 0638445 
издадена од СЕР — Куманово на име Борис Буч-
ков ѓорѓиевски, Скопје. (1476^ 

Лична карта рег. бр. 93866, серија бр. 0625454 
издадена од СЕР — Скопје на име Абдураман Ах-
мед Сулејман, Скопје. (1477) 

Лична карта рег. бр. 56744, серија бр; 0040513 
издадена од, СВР — Скопје на име Раиф Есат 
Кур тиши, Скопје. (147$). 

Лична карта рег. бр. 82354, серија бр. 0059988 
издадена, од /СЕР — Скопје на име Ангеле Михаил 
(Зимшек) Ангелова, Скопје1. (1479ј< 

Лична карта рег1, бр. 4451, серија бр. 0004096 
издадена од СЕР' — Скопје на име Богдан Иван 
Велковски, Скопје. (14$Р) 

Лична карта рег. бр*. 7226, серија бр. 0583236 
издадена од СЕР — Скопје на име Адем Саит Ебиб, 
Скопје. (1481) 

Лична карта рег. бр. 19701, серија бр. 0595322 
издадена од СЕР .— Скопје1 на име Музафер Сала 
Османи, Скопје. (1482; I 

Лична карта рег. бр. 40799, серија бр. 0657157 
издадена од СЕР — Скопје^ на име Исаило Спасе 
Палчевски, Скопје. (1483) 

Лична карта рег. бр. 50761, серија бр. 0035651 
^издадена од СЕР — Скопје на име Зафир Перикли 
Коларовски, Скопје. (1485) 

Личка карта рег. бр. 13765, серија бр. 040775 
издадена од СЕР — Гњилане на име Авди Бајрам 
Мамути, Скопје. (1485) 

Лична карта рег. бр. 6633, серија бр. 066?526 
(издадена од СВР — Тетово на име Драган Митре 
Србиноски, Скопје. (1486) 

Лична карта рег. бр. 47664, серија бр. 062$642 
издадена од СЕР — Скопје на име Мира Киро 
Арџелиева, Скопје. (1487) 

Лична карта рег1, бр. 343, серија бр. 0632853 
^издадена од СЕР — Куманово на име Коцана) Мак-
сим (Алексовска) Ивановска, Скопје. (1488) 

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0579*497 
издадена! од СЕР — Скопје на име Диме Коле Ор-
девски, Скопје. 

Лична карта рег. бр. 76296, серија бр. 0051265 
издадена од СВР — Скопје на име Ратка Пано 
(ѓорѓиева) Милиќ,, Скопје. (1490) 

Лична карта рег. бр. 1449, серија бр. 0633959 
издадена- од СЕР — Крива Паланка на име Стамен 
Андон Цветковски, Скопје. (1491) 

Лична карта рег. бр. 23346, серија бр. ООбЗббб 
на име Методија Андон Димовски, Скопје. (1492^ 

Лична карта рег. бјр. 82147, серија бр. 0059000 
издадена од СЕР — Скопје на име Драган Никола 
Марјановиќ, Скопје. ( 2 6 ^ 

Лична карта рег. бр. 40414, серија бр. 0656382 
издадена од СЕР — Скопје на име Р у ж а Иван 
(Терезија) Јаневска Скопје. (265) 

Лична карта рег. бр. 22,19, серија бр. 0614196 
издадена од СВР — Скопје на име Грозда Никола 
(Иванова) Каранфилова, Скопје. (266) 

Лична карта рег. бр. 2496, серија бр. 0378805 
издадена од СЕР — Кочани на име Петар Јордан 
'Минарков, Скопје. (2^2) 

Лична карта рег. бр. 81617, серија бр. 0051462 
издадена од СВР — Скопје на име Драгољуб Ми-
лосав Илиевски, Скопје. (268> 

Лична карта рег. бјр. 7112, серија бр. 0617707 
издадена од СЕР — Скопје на име Добре Цветан 
БОШКОВСКИ, С к о п ј е . (269) 

Лична карта рег. бр. 81559, серија бр. 0057840 
издадена од СЕР — Скопје на име Камбер Рамуш 
Еминов, Скопје. (270) 
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Лична карта рег. бр. 52490, серија бр. 0037456 
издадена од СВР —.Скопје на име Благоја Нешов 
Анѓелов, Скопје. (271) 

Лична карта рег. бр. 74022, серија бр. 0253724 
издадена од СВР — Скопје на име Јаглика Ѓорѓи 
(Грпчева; Смилкова, Скопје. (272) 

Лична карта рег. бр. 42398, серија' бр. 619Т&7 
издадена од СВР — Скопје на име Михаил Мате 
Груевски , Скопје. (273) 

Лична карта рег. бр. 68085', серија бјр. 0664)358 
издадена од СВР — Скопје на име Аслан Руфат 
Рустем, Скопје. (274), 

Лична карта рег. бр, 94826, серија бр. 0205*100 
издадена од СВР — Скопје на име Нурија Камбер 
Селим, Скопје. (275)1 

Лична карта рег. бр. 114271, серија бр. 0206059 
издадена од СВР — Скопје на име Наим Мисим 
Штрајку, Скопје. ^ (27$^ 

Лична карта рег. бр. 3837, серија бр. 0018934 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Јован 
Анѓеловски, Скопје. (277) 

Лична карта рег. бр. 6682, серија бр. 0582699 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Имер 
Амзсв, Скопје. (2781) 

Лична карта рег. бр. 21512, серија бр. 0097633 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Петко 
Младенов, Скопје. (272) 

Лична карта рег. бр. 12072, серија бр. 0588082 
.издадена од СВР — Скопје на име Јован Санде 
Кузмановски, Скопје. (280) 

Лична карта рег. бр. 86525, серија бр. 0063?!39 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓул ферид Есад 
(Фета; Али, Скопје. (281), 

Лична карта рег. бр. 13023, серија бр. 0589032 
издадена од СВР — Скопје на име Керим Јакуп 
Рамадан, Скопје. (282) 

Лична карта рег. бр. 99336, серија бр. 0625162 
издадена од СВР — Скопје на име Аким Сали Ра-
мадан, е. Елово, Скопје. (283) 

Лична карта рег. бр. 429794, серија бр. 3267624 
издадена од СВР — Белград на име Вера Алексо 
Банчетовиќ, Скопје. (3621; 

Лична карта рег. бр. 25131, серија бр. 0561М9 
издадена од СВР — Куманово на име Душан Ганев 
Маневски, Скопје. (36Ј> 

Лична карта рег. бр. 19401, серија бр. 0595522 
издадена од СВР — Скопје на име Демо Фазлиев 
Демировски, Скопје. (364) 

Лична карта рег. бр. 22115, серија бр. 0598^2 
издашна од СВР — Скопје на име Рамиз Гани Р а -
маданов, Скопје. . (З65';| 

Лична карта рег. бр. 98215, серија бр. 0202§§2' 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Мијо 
Брезовиќ, Скопје. (366); 

Лична карта рег. бр. 16930, серија бр. 0355^8 
издадена од СВР — Титов Велес на име Васил Цве-
тан Мирчевска Скопје. (Зј5Ј)< 

Лична карта рег. бр. 94674, серија Ор. 0203828 
издадена од СВР — Скопје на име Роза ѓорѓи Здра-
вева, Скопје. (368;;| 

Лична карта рег. бр. 2680, серија бр. 0783554 
издадена од СВР—Скопје на име Асан Ариф Емин, 
Скопје. ^ (369)1 

Лична карта рег. бр. 15255, серија бр. 0591775 
издадена од СВР •— Скопје на име Сал уш Руфат 
Фератов, Скопје. (370)' 

Лична карта рег бјр. 28845, серија бр. 0686794 
.издадена од СВР — Скопје на име Никола Илија 
Пандески, Скопје. (371; 

ЈЕична карта рег. бр. 18875, серија бр. 0337293 
^издадена од СЕР — Титов Велес на име Пандора 
Димо Инчева, Скопје. (372) 

Лична карта рег. бр. 90244, серија бр. 0609278 
Издадена од СВР — Скопје на име Илми Фа,ик Џи-
ка, Скопје. - (372) 

Лична карта рег. бр. 8998, сарија бр. 585508, 
издадена од СВР — Скопје на име Алија Абдуш 
Шабансв, Скопје. ($74) 

Лична карта рег. бр. 24068, серија бр. ОбООЧвЗ 
.издадена од СВР .—• Скопје на 'име Демир Зекиров 
Сеј диовски, Скопје. ((375)^ 

Лична карта рег. бр. бб, серија бр. 0359812 
издадена од СВР — Титов Велес на име Еленица 
Томо Радева, Скопје. (37$, 

Лична карта рег. бр. 22573, серија бр. 0067136 
, издадена од СВР — Скопје на име Јелица Стојан 

(Антова) Димитрова, Скопје. (377Ј 
Лична карта рег. бр, 603, серија бр. 0613451 

издадена од СВР — Скопје на име Иконија Алексо 
(Иванова) Велјанова, Скопје. (378) 

Лична карта рег. бр. 84871, серија бр. 0053298 
издадена од СВР — Скопје на име Хамди Тахир 
Демир, Скопје. (379^ 

Лична карта рег. бр. 21399, серија бр. 002^587 
издадена од СВР — Скопје на име Костадин Нико-
ла Арсов, Скопје. (380) 

Лична карта рег. бр-. 21316, серија бјр. 0049354 
издадена од СВР — Скопје на име Костадин Дим-
че Мицевски, Скопје. (381) 

Лична карта рег. бр. 6623, серија бр. 0009234 
издадела од СВР — Скопје на име Димитар Иван 
Христов, Скопје. (382) 

Лична карта рег. бр. 47156, серија бр. 0623363 
издадена од СВР — Скопје на име Спасе Анто 

' Атанасовски, Скопје. 
Лична карта рег. бр. 79164, серија бр. 0627546 

издадена од СВР — Скопје на име Павле А. Га-
нов, Скопје. 

Лична карта рег. бр. 33015, серија бр. 0030015 
издадена од СВР — Скопје на име Косара Ж и в к о 
(Зариќ) Петковска, Скопје. (385) 

Лична карта рег. бр. 23082, серија бр. 3000^27 
издадена од СВР — Приштина на име Петар Зефа 
Голоме јиќ, Скопје. (3861 

Лична карта рег. бр. 4633, серија бр. 0581390 
издадена од СВР — Скопје на име Сакип Асан 
Рустеми, Скопје. . (701) 

Лична карта рег. бр. 11756, серија бр. 2923366 
издадена од СВР — Приштина на име Џемаил 
Исеин Круези, Скопје. (702) 

Лична карта рег. бр. 1&986 серија бр'. 2628ТО? 
издадена од СВР — Пирот на име Милованка Бо-
госав Јовановиќ, Скопје. 

Лична карта рег. бр. 7628, серија бр. 0638938 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Велика 
Васил Давидовска, Скоше. (70$) 

Лична карта рег. бр. 103819, серија бр. 0205102 
издадена од СВР — Скопје на име Узеир Несим 
Реџеп, Скопје. (705) 

Лична карта рег. бр. 4444, серија бр. 060(??54 
издадена од СВР — Скопје на име Зибер Али 
Шабани, Скопје. (706) 
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СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА ФНРЈ 

ОД Т О М А Л А З А Р О В 

Авторот ја третира правната пробле маткка за претпријатијата, дуќаните, за-
другите, банките, здружувањето на стопа ноќите организации, (принудената ликвидација и 
принудното поравнување. Така во книгата се опфатени прашањата за правното оформу-
вање на стопанските организации, нивните органи, застапувањето^ престанокот и др. По-
крај ова се разработени и прашањата за односот на овие организации со основачот и 
државата, за средствата, посебните пропи си за поедините видови на претпријатија, по-
гонските ;и деловните единици и приватните дуќани. Во врска со сите овие прашања 
особено внимание е поклонето на улогата на државните органи во прв ред општинските 
и околиските органи и на местото на самите стопански организации. Книгата како таква 
е од посебен интерес за лицата што се Занимаваат со правните прашања во областа на 
стопанството, бидејќи во неа се среќаваат низа практични решенија во врска со овие 
прашања« 

Се известуваат државните органи^ установите, стопанските и општествените 
организации и сите други што се заиште режирани за оваа книга благовремено да ги 
најават своите порачки, бидејќи книгата е отле чатена во ограничен број примероци. 

Цена 700 динари. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ," Скопје, пошт. фах 51. Парите да се 

испраќаат на жиро сметка 802-1Л/1-в98 при Народната банка — Скопје. 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Понгг. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (4197) — Скопје. 
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